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|  DR. ÎN DREPT CONSTANTIN RUSNAC,
FACULTATEA DE DREPT, ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE” 
A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

F      
   -

DACĂ INVENTATORUL ROŢII ŞI-AR FI BREVETAT INVENŢIA, 
EL AR FI FOST CEL MAI BOGAT OM DE PE PLANETĂ. NOI 

ÎNSĂ NU-L CUNOAŞTEM, PRECUM NU-I CUNOAŞTEM PE MULŢI ALŢI 
MEŞTERI ANTICI CARE AU CREAT LUCRURI UIMITOARE. NU-I CU-
NOAŞTEM PE CEI ÎN A CĂROR PERIOADĂ CREAŢIA ERA CONSIDERATĂ 
UN DAR AL ZEILOR, ŞI NU REPREZENTA REZULTATUL ACTIVITĂŢII 
MINTALE SAU DEXTERITATEA MÂINILOR. SOCRATE ÎL REPOVESTEA 
PE PLATON, IVAN KRÂLOV A ÎMPRUMUTAT UNELE ISTORII DE LA 
JEAN DE LA FONTAINE. SUNT LARG CUNOSCUTE DISPUTA DIN-
TRE THOMAS ALVA EDISON ŞI PAVEL IABLOCIKIN REFERITOARE LA 
BECUL CU INCANDESCENŢĂ, CEA DINTRE ALEKSANDR POPOV ŞI 
GUGLIELMO MARCONI REFERITOARE LA RADIO ETC.

Noile etape de dezvoltare a omenirii pun în faţa 
societăţilor noi probleme printre care şi utilizarea 
obiectului dreptului de autor în lumea digitală.

Material şi metodă. Pentru realizarea scopurilor 
şi obiectivelor trasate, ţinând cont de specifi cul şi 
caracterul complex al temei investigate, în calita-
te de metode de cercetare au fost folosite metoda 
logică, cea sistematică și cea de comparare. Cerce-
tările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei, 
legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu.

Rezultatul discuţiei. Primele reglementări juri-
dice cunoscute şi-au făcut apariţia în domeniul pro-
prietăţii în general şi s-au materializat în privinţa bu-
nurilor, exprimând dreptul de posesiune a bunurilor, 
dreptul de dispoziţie asupra obiectului proprietăţii, 
dreptul de gospodărire, administrare şi gestiona-
re a bunului şi dreptul de a culege roadele utilizării 

proprietăţii. Potrivit economistului american Irwin 
Fisher, din punct de vedere economic, proprietatea 
reprezintă „libertatea sau acceptul de a se bucura de 
benefi ciile unei averi ... cu asumarea costurilor ce de-
curg din obţinerea acestor benefi cii” [1, p. 45]. 

Cu toate că reglementările în domeniul proprie-
tăţii s-au materializat mai întâi în domeniul bunuri-
lor tangibile, este interesant faptul că proprietatea 
intelectuală, care este legată de fi inţa umană, iar re-
zultatul acestei activităţi este materializat în opere 
ştiinţifi ce sau de artă, a fost legiferată şi recunoscută 
mult mai târziu. 

Proprietatea intelectuală din perspectiva istori-
că a avut un parcurs dinamic, complex, manifestat 
prin atitudini diferite faţă de creaţia umană, dar şi 
faţă de normele juridice care protejau ori trebuiau 
să protejeze fi ecare categorie de drepturi, respectiv 
dreptul de autor, drepturile conexe şi proprietatea 
industrială [1, p. 45]. 

Analizând perioadele istorice de dezvoltare a 
proprietăţii intelectuale, vom putea determina ca-
uzele care au stat la baza dezvoltării domeniului 
proprietăţii intelectuale şi factorii care alimentează 
existenţa anti-copyrightului. 

Literatura de specialitate evidenţiază patru peri-
oade istorice de evoluţie a proprietăţii intelectuale 
[1, p. 45]:

1. Perioada privilegiilor şi a monopolurilor. 
Primul dintre obiectele dreptului de proprietate 
intelectuală, care a fost recunoscut şi a benefi ciat 
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de protecţie încă din antichitate este marca. Aceste 
semne fi gurative se înfăţişau sub forma unor litere 
(de regulă, iniţiale), a unor combinaţii de linii, moti-
ve din natură, orice alte semne simbolice etc. ce se 
aplicau pe cărămidă, pe articole de piele, pe vasele 
de ceramică, ţesături, arme etc. Astfel, marca avea 
drept scop identifi carea unui bun, individualizarea 
unui produs, totodată, având şi funcţia de certifi cat 
de calitate. Ulterior, aplicarea mărcii a devenit obli-
gatorie şi reprezenta un privilegiu acordat de rege, 
împărat. Acest privilegiu, în opinia noastră, a gene-
rat apariţia monopolului în domeniu. De acum, nu 
se punea accent numai pe calitate şi protejarea cli-
enţilor, ci şi pe aspectul fi nanciar.

La începutul sec. al XVI-lea apar primele tentative 
de apărare a acestui drept împotriva încălcărilor în 
cauză, materializate prin acţiunea artistului plastic 
Albrecht Dürer, care cere plata dreptului de autor 
pentru reproducerea neautorizată a gravurii „Apo-
calipsa” şi care a obţinut recunoaşterea dreptului de 
a interzice pentru un termen de zece ani, pe întreg 
teritoriul Imperiului Romano-German, imprimarea 
şi vânzarea operelor sale falsifi cate [1, p. 47]. 

2. Perioada reglementărilor naţionale. Revo-
luţia industrială şi-a lăsat amprenta şi în domeniul 
proprietăţii intelectuale. Odată cu apariţia tiparului 
cu litere mobile, după cum afi rmă expertul în do-
meniul proprietăţii intelectuale V. Roş, geniul uman 
devine mai fecund: cărţile noi se multiplică, munca 
autorului, industria de librărie devine mai rentabilă 
şi, în acelaşi timp, devine mai activă şi mai ruşinoa-
să meseria plagiatorilor şi autorilor de contrafacere. 
De aceea, toţi cei care, în mod mai mult sau  mai pu-
ţin direct, obţin un profi t tranzitoriu din activitatea 
intelectuală, simt nevoia de a recurge la protecţia 
socială [3, p. 35].

Autorul Jules-Mara Baudel, în lucrarea „La Legis-
lation des Etats-Units sur le droit d’auteur”, menţio-
nează că invenţia lui Gutenberg a fost cauza exclu-
sivă a naşterii dreptului de autor [3, p. 35].

În această perioadă, tiparul şi vânzarea cărţilor 
trebuiau autorizate, în acest sens existând privilegii. 
E important că privilegiile de librărie, conferirea mo-
nopolului tipăririi şi difuzării unei opere nu aveau 
rostul de protecţie a autorilor, ci a tipografi ilor con-
tra concurenţilor lor. Autorul care ceda manuscrisul 
unui tipograf pierdea orice drept asupra acestuia, ti-
pografi ile fi ind cele care dobândeau dreptul de pro-

prietate asupra manuscrisului, precum şi dreptul de 
exploatare şi difuzare a operei [3, p. 36].

Acum, apare sistemul copyright, în care protec-
ţia dreptului de autor depinde de înscrierea într-un 
registru special, registrul copyright.

Astfel, este evident că se urmăreşte un avantaj 
material, ignorându-se aproape în totalitate drep-
turile morale şi interesele autorului, acordându-se 
prioritate interesului industrial.

În perioada nominalizată are loc schimbarea valo-
rilor şi scopului muncii intelectuale. Scriitorii (autori 
de cărţi), care mai mult ca oricine înţeleg valoarea 
educaţiei, încep a fi  percepuţi de societate ca indivizi 
ce folosesc literatura ca pe un mijloc de a face bani.

Pentru a dezrădăcina o astfel de opinie a 
societăţii, se impunea soluţionarea acestei proble-
me a literaturii, pe care anti-copyrightul o consideră 
drept mijloc de stoarcere a profi tului de către o cla-
să în detrimentul altei clase, procesul de educare şi 
de răspândire a şcolilor reprezentând astfel un mod  
de consolidare exclusivă a vânzărilor produsului de 
carte. 

Pornind de la o astfel de defi nire a literaturii, 
constatăm că ea nu are în această perioadă istorică 
scopul bine defi nit de educare şi de răspândire a va-
lorilor sociale sănătoase, ci de creare și consolidare 
a condiţiilor și factorilor ce determină amplifi carea 
creşterii vânzărilor și a  profi turilor autorilor de carte. 

În goana după profi t, „taxa pentru gânduri şi 
cuvinte”, sunt pierdute cu desăvârșire esenţa şi im-
portanţa ştiinţei, culturii, educaţiei etc. Elocvent în 
acest sens este marele nostru poet Mihai Eminescu, 
care spunea, la 1883, în  poemul său „Criticilor mei”: 
„E uşor a scrie versuri / Când nimic nu ai a spune, / 
Înșirând cuvinte goale / Ce din coadă au să sune” [2].

Lev Tolstoi caracteriza epoca respectivă ast-
fel: „Timpul fi ilor risipitori, epoca pierderii sensului şi 
scopului, când scriitorii şi savanţii formează o castă 
aparte. Atâta vreme cât există o separare între omul 
instruit şi cel neinstruit, va exista acest comerţ imoral, 
iar literatura tot mai mult va avea caracteristicile unei 
industrii care oferă distracţie, care nu se va constitui, 
prin urmare, într-o necesitate, oamenii percepând-o 
doar ca pe un agrement” [4].

3. Perioada internaţionalizării. Se caracterizea-
ză prin instituirea unei protecţii la nivel internaţio-
nal a drepturilor de proprietate intelectuală. Apare 
Biroul Unit Internaţional pentru Protecţia Propri-
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etăţii Intelectuale, care, mai apoi, s-a transformat 
în Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
(OMPI), recunoscută, ulterior, ca agenţie specializa-
tă în cadrul Naţiunilor Unite (ONU).

4. Globalizarea. A generat o evoluţie mai rapidă 
a schimburilor comerciale şi a fl uxurilor fi nanciare. 
Apar reglementări juridico-penale care să proteje-
ze proprietatea intelectuală şi să încerce să stope-
ze fenomenul contrafacerilor şi al pirateriei. Astfel, 
fi ecare autor are dreptul să benefi cieze de protec-
ţia drepturilor morale şi materiale care decurg din 
orice lucrare ştiinţifi că, literară sau artistică. Numai 
că în prezent sunt puţine persoane fi zice ce deţin 
brevete asupra invenţiilor lor.

Stabilitatea în domeniul protecţiei proprietăţii inte-
lectuale, în această perioadă, este bulversată de apari-
ţia internetului, care reprezintă produsul de seamă al 
democraţiei. Astfel, se democratizează şi se liberalizea-
ză nu numai accesul la informaţie, dar şi generarea de 
informaţii şi de cunoaştere. Nu mai există un simplu 
consumator, ci un contribuitor care doreşte să îmbu-
nătăţească sau să contribuie la apariţia produsului fi -
nal. Apare fenomenul creativităţii sociale.

Globalizarea intensifi că necesitatea existenţei 
unui instrument de stabilire a dreptăţii, mai ales 
atunci când fi ecare dintre părţi îşi are dreptatea sa. 

Copyright, ca instrument ce reglementează drep-
tul la limitarea copierii, reprezintă o necesitate reală 
şi obiectivă, astfel fi ind asigurată remunerarea auto-
rilor pentru activitatea lor intelectuală. 

Totodată, copyright, în opinia susţinătorilor anti-
copyrightului, ar reprezenta un monopol care, chiar 
dacă în unele domenii aduce benefi cii, în ansamblul 
lui ar provoca doar pagube societăţii. 

În scopul sprijinirii și consolidării copyrightului, 
credem că ar trebui înlăturate unele stări de lucruri 
pe seama cărora speculează adepţii anti-copyrigh-
tului, care pledează, în general, pentru desfi inţarea 
copyrightului, bazându-se pe următoarele argu-
mente:

1. Sectoarele precum dezvoltarea tehnologilor 
informaţionale, medicina, învăţământul  etc., cele 
mai importante pentru dezvoltarea unei societăţi şi 
omenirii în ansamblu, în care dreptul de autor are 
o poziţie importantă, se afl ă în sfera de infl uenţă a 
corporaţiilor. În aceste sectoare renta aparţine cor-
poraţiilor, iar dreptul de autor e folosit în interesele 
proprii, şi nu ale societăţii;

2. Părţile terţe care obţin drepturile de autor spe-
culează cu ele;

3. Dezvoltarea domeniilor sus-numite să se facă 
prin microfi nanţare, granturi (din partea statului, 
organizaţiilor obşteşti, fondurilor private etc.). Dacă 
oamenii de creaţie își vor vinde sau își vor difuza 
gratis munca lor intelectuală prin internet, ei nu vor 
fi  mai săraci, nu va dispărea necesitatea existenţei 
lor, corporaţiile, în schimb, își vor pierde sensul exis-
tenţei lor;

4. Nu este corect să limitezi accesul omului la 
cultură, ştiinţă, educaţie, medicină etc. din motivul 
că este sărac. Marea majoritate a cetăţenilor nu are 
surse fi nanciare ca să plătească renta celor care pa-
razitează pe seama autorilor.

Concluzii. Generalizând cele consemnate mai 
sus, tragem următoarele concluzii:

1. Proprietăţii intelectuale i se acordă o atenţie 
sporită deoarece:

 ▪ scad vânzările produsului material şi cresc 
vânzările obiectului proprietăţii intelectuale – mo-
tiv fi nanciar;

 ▪ ca şi în cazul lui Gutenberg, inventatorul tipa-
rului mobil, au apărut noi mijloace simple de multi-
plicare a activităţii intelectuale;

 ▪ copyright reprezintă un catalizator în lupta cu 
pirateria.

2. Societatea modernă trebuie să identifi ce noi 
mecanisme de protejare a proprietăţii intelectuale, 
astfel încât scopul legii să nu fi e îmbogăţirea. 

3. „Copyrastia” – taxa cuvântului, în opinia noas-
tră, reprezintă treapta cea mai înaltă a individualis-
mului, care împiedică răspândirea gândului şi utili-
zării efi ciente a acestuia, a educaţiei în general.

4. Problematica dreptului de autor are la baza ei 
două poziţii. Pe de o parte, tot ce este inventat şi cre-
at reprezintă tezaurul omenirii, de care pot să se fo-
losească toţi. Iar pe de altă parte, se afl ă autorul, care 
voiește singur să-și însușească plata pentru munca 
depusă şi nu acceptă să fi e răsplătit de cineva, cum-
va, cândva. Între aceste două poziţii, apare cel de-al 
treilea element – societatea, care nu este bogată, dar 
care vrea să se folosească de roadele culturii, ştiinţei, 
învăţământului, medicinii etc. la un preţ minim sau, 
şi mai bine, gratis. Aceasta este problema nu numai a 
statelor în dezvoltare, dar şi a celor dezvoltate,  unde 
oamenii doresc să cumpere un produs de calitate la 
un preţ mic. Aceasta reprezintă, de fapt, o problemă 
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socială, fi indcă un stat trebuie să asigure accesibilita-
tea valorilor intelectuale, dar, totodată, ar trebui să ia 
în calcul şi drepturile autorului.

4. Autorul trebuie să fi e independent de stat sau 
oricare organizaţie obştească sau de alt gen, dar de-
pendent de publicul care-i vizionează fi lmul sau îi 
citește cartea.

5. Astăzi nu există un mecanism clar de proteja-
re a proprietăţii intelectuale ce ar conveni tuturor 
părţilor (autorul îşi vrea plata, societatea doreşte 
bunuri intelectuale, iar părţile terţe doresc să prote-
jeze ceea ce nu este creat de ei).

Credem că problemele ridicate în acest material 
își vor găsi cumva soluţionarea, iar noi, până atunci, 
nu vom face cópii şi descărcări ilegale, nu ne vom 
ocupa cu pirateria şi sper că nu vom citi, viziona, 
crea mai puţin decât până acum.
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REZUMAT 

Factorii care au determinat apariţia şi alimen-

tează existenţa anti-copyrightului. Intenţiile no-
bile ale copyrightului pe parcursul existenţei sale 
sunt măcinate de diferiţi factori, care au determinat 
apariţia şi alimentează existenţa anti-copyrightului. 
Astfel, copyrightul este folosit de către unii subiecţi 
contrar destinaţiei sale, ca mijloc efi cient de creare a 
monopolului şi de obţinere a profi tului fi nanciar. În 

scopul sprijinirii și consolidării copyrightului, autorul 
propune să fi e  înlăturate unele stări de lucruri pe 
seama cărora speculează adepţii anti-copyrightului, 
care pledează în general pentru desfi inţarea copy-
rightului. 

Cuvinte-cheie: copyright, rentă, progres.

ABSTRACT

Factors that determined the appearance and 

feeds the existence of anti-copyright. The hi-
gh-minded intentions of copyright throughout its 
existence are infl uenced by diff erent variables that 
determined the appearance and feeds the existen-
ce of anti-copyright. Thus, the copyright is used by 
some subjects, in contrary of  its destination, as an 
effi  cient way of monopoly creation and for fi nancial 
benefi ts. For supporting and consolidations of the 
copyright, the author proposes that some of the 
states of the facts that are speculated by the adepts 
of anti-copyright should be removed.

         РЕФЕРАТ 

Факторы, приведшие к возникновению 

антикопирайта и обеспечивающие его су-

ществование. Благие намерения копирайта на 
протяжении своего существования сталкива-
лись с различными факторами, которые приве-
ли к возникновению антикопирайта и обеспечи-
вают его существование. Так, некоторыми субъ-
ектами копирайт вопреки своему прямому на-
значению используется в качестве эффектив-
ного средства для создания монополии и полу-
чения финансовой выгоды. Для поддержания и 
укрепления копирайта автор предлагает исклю-
чить некоторые моменты, которыми спекулиру-
ют приверженцы антикопирайта, выступающие 
вообще за отмену копирайта.

Ключевые слова: копирайт, роялти, про-
гресс.


