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ŞTIINŢA JURIDICĂ EXAMINEAZĂ DREPTUL DE AUTOR CA FIIND 
O INSTITUŢIE A DREPTULUI CIVIL CE REGLEMENTEAZĂ RELA-

ŢIILE PRIVIND DREPTURILE SUBIECTIVE ALE AUTORILOR OPERELOR 
DE ARTĂ, LITERATURĂ ŞI ŞTIINŢĂ.

Articolul 3 al Acordului cu privire la colabora-
rea în domeniul protecţiei dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe [3, p.15] indică faptul că state-
le părţi urmează să ia toate măsurile necesare în 
vederea elaborării şi adoptării unor proiecte de 
legi care ar asigura ocrotirea dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe la nivelul rigorilor Convenţiei 
de la Berna cu privire la protecţia operelor literare 
şi artistice, adoptată la 9 septembrie 1886. Această 
reglementare a contribuit plenar la soluţionarea 
confl ictelor dintre normele juridice existente în 
legislaţia diferitelor ţări până la adoptarea ei [13, 
p.21], a Convenţiei Mondiale Universale cu privire 
la drepturile de autor de la Geneva, a Convenţiei 
Internaţionale pentru protecţia artiştilor interpreţi 
sau executanţi, a producătorilor de fonograme și 
a organismelor de radiodifuziune şi televiziune, 
semnată la Roma.

Pornind de la ideea enunţată de către autorul S. 
Brânză precum că, din punct de vedere juridic, pro-
tecţia adecvată oferită creatorilor şi operelor create 
de aceştia a devenit o necesitate generată de im-
perativul funcţionarii normale a actului de geneză 
şi de afi rmare naţională şi universală a valorilor cul-
tural ştiinţifi ce [1, p.528], este necesar de a sublinia 

că o asemenea protecţie devine inevitabilă, însă ar 
fi  benefi c să fi e creat un spectru de limite în care să 
se identifi ce toate atributele ce caracterizează pro-
prietatea intelectuală, în special dreptul de autor şi 
drepturile conexe, precum şi să fi e specifi cat care 
sunt drepturile legate de aceste valori sociale.

În acest context, este necesară reevaluarea unor 
momente expuse anterior. Potrivit opiniei unor au-
tori, noţiunea de proprietate intelectuală înglobea-
ză două segmente: a) proprietatea industrială, b) 
proprietatea artistică, ştiinţifi că şi literară; iar forme-
le juridice pe care le îmbracă acestea sunt, respec-
tiv: a) dreptul de proprietate industrială, b) dreptul 
de autor şi drepturile conexe [1, p.494]. Pentru a 
crea o claritate între sintagmele utilizate, se impu-
ne o delimitare după conţinut între proprietatea 
intelectuală şi proprietatea industrială, drepturile 
ce reies din acestea fi ind drepturi de proprietate 
intelectuală. Prin drept de proprietate intelectuală 
înţelegem ansamblul normelor de drept ce regle-
mentează relaţiile sociale patrimoniale şi perso-
nal nepatrimoniale care se nasc o dată cu crearea, 
transformarea şi valorifi carea bunurilor intelectuale 
[14, p.5]. Proprietatea intelectuală este examinată 
în raport cu instituţiile care îi afi rmă existenţa – in-
stituţia dreptului de autor şi drepturilor conexe şi 
instituţia protecţiei obiectelor netradiţionale de 
proprietate intelectuală. Adică, dreptul de autor şi 
drepturile conexe formează doar conţinutul unui 
element al întregului, pentru întregirea categoriei 
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fi ind necesară și examinarea dreptului de proprie-
tate industrială ca un alt element component. 

Dispoziţiile normative în vigoare adoptate în 
Republica Moldova prevăd în mod expres că drep-
tul de autor şi drepturile conexe, protecţia acestor 
drepturi şi răspunderea pentru încălcarea lor sunt 
reglementate de Constituţia Republicii Moldova, 
tratatele internaţionale la care Republica Moldo-
va este parte, de Legea privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe şi de alte acte normative [4, art.1 
alin.(l)].

Raporturile ce apar la crearea şi valorifi carea ope-
relor literare, artistice şi ştiinţifi ce (drept de autor), a 
interpretărilor, fonogramelor, videogramelor şi emi-
siunilor organizaţiilor de difuziune (drepturi cone-
xe), precum şi alte drepturi care sunt recunoscute 
în legătură cu activitatea intelectuală din domeniul 
literaturii, artei şi ştiinţei sunt reglementate prin 
intermediul Legii privind dreptul de autor şi drep-
turile conexe [4, art. 1 alin.(2)]. Statul are misiunea, 
în baza dispoziţiilor legii supreme, de a contribui la 
păstrarea, dezvoltarea şi propagarea realizărilor cul-
turii, ştiinţei naţionale şi mondiale [5, art.33].

Cercetărorul I. Niţu afi rmă că sursa principală 
de reglementare a protecţiei obiectelor dreptului 
de autor în dreptul civil o reprezintă Codul civil al 
Republicii Moldova (CC al RM). Totodată, invocând 
anumite subtilităţi legate de dreptul de autor, el 
consemnează că protecţia este reglementată nu 
numai de CC al RM, dar şi de Legea privind dreptul 
de autor si drepturile conexe [6, p.32].

Pornind de la această idee a autorului, deducem 
că, în mod cert, sursa principală de reglementare a 
protecţiei obiectelor dreptului de autor în dreptul 
civil este CC al RM, deci reglementarea relaţiilor so-
ciale în domeniul proprietăţii intelectuale, precum 
şi, în ansamblu, în domeniul drepturilor de proprie-
tate intelectuală, trebuie să se regăsească în dreptul 
civil. De altfel, anterior au mai fost exprimate opini 
privind considerarea dreptului proprietăţii intelec-
tuale ca fi ind o subramură a dreptului civil. Diferenţa 
o face momentul reglementării răspunderii pentru 
încălcarea relaţiilor ce privesc domeniul proprietăţii 
intelectuale. Drepturile de autor sunt apărate prin 
intermediul normelor de drept civil, contravenţio-
nal şi penal [7, p.45]. În acest ultim sens, urmează 
să se precizeze că o condiţie indispensabilă pentru 
dezvoltarea cu succes a proprietăţii intelectuale 

este nu numai recunoaşterea anumitor drepturi ci-
vile pentru creatori, dar şi asigurarea unei efi ciente 
protecţii juridice a acestora (un cumul de măsuri 
orientate spre recunoaşterea ori restabilirea dreptu-
rilor de autor şi protecţia intereselor deţinătorilor în 
cazul încălcării şi/sau contestării acestora) [7, p.133].

În viziunea doctrinarilor V. Volcinschi și A. Barbă-
neagră, dreptul de autor, în sens obiectiv sau ca insti-
tuţie juridică, reprezintă un sistem de norme juridice 
stabilite prin lege, care protejează operele creaţiei in-
telectuale din domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, ex-
primate într-o formă obiectivă ce permite a le repro-
duce atât publicate, cât şi nepublicate, indiferent de 
forma, destinaţia şi valoarea fi ecărei opere, precum 
şi de procedeul de reproducere a acesteia; iar în sens 
subiectiv, este un ansamblu de drepturi concrete ce 
apar odată cu crearea operei [8, p. 12].

Dreptul de autor, subliniază cercetătorul C. Ro-
miţan, ca instituţie juridică, cuprinde totalitatea 
normelor juridice care reglementează raporturile 
referitoare la realizarea şi protecţia operelor literare, 
artistice sau ştiinţifi ce [2, p.4].

Alt autor cunoscut, N. Korşunov, menţionează 
că dreptul de autor este dreptul unei persoane de 
a se considera autor al operei. Esenţa acestui drept 
constă în determinarea persoanei în cauză în cali-
tate de creator al operei concrete [7 p.46]. În acest 
sens, se defi neşte dreptul de autor ca un cumul de 
norme juridice care reglementează bazele apariţiei, 
modifi cării şi încetării, precum şi ordinea, metode-
le de realizare şi proiecţie a drepturilor exclusive, a 
drepturilor personale nepatrimoniale asupra lucră-
rilor literare, ştiinţifi ce şi culturale [7, p.21]. Ulteri-
or se consemnează că dreptul de autor reprezintă 
doar un cumul de drepturi acordate autorului (îm-
puterniciri) şi necesare pentru protecţia intereselor 
intervenite în legătură cu opera (creaţia) elaborată 
şi folosirea ei de către societate (aceste drepturi, în 
legislaţie şi doctrină, sunt numite tradiţional – ex-
clusive). În aceeaşi ordine de idei, autorul în cauză 
operează cu dreptul conex dreptului de autor în 
limitele cumulului de norme juridice, care regle-
mentează bazele apariţiei, modifi cării şi încetării, 
precum şi ordinea, metodele de realizare şi proiec-
ţie a drepturilor exclusive, a drepturilor personale 
nepatrimoniale asupra rezultatelor activităţii inter-
pretative, înregistrărilor audio (fonogramei) şi înre-
gistrării video [7, p.22].
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Pornind de la defi niţiile date de autorii sus-nu-
miţi, putem formula o defi niţie a dreptului de autor, 
şi anume: totalitatea normelor care privesc naşte-
rea, modifi carea şi stingerea drepturilor morale şi 
patrimoniale ce ţin de domeniul creării şi dispunerii 
de operele de natură ştiinţifi că, artistică şi de cultu-
ră formează categoria dreptului de autor. 

Doctrinarul L. Lupaşcu include, nuanţat, în ca-
tegoria obiectelor dreptului de autor  „operele, 
sub care se înţelege sistemul ideilor, gândurilor şi 
aspectelor ce au primit exprimare obiectivă, fi ind 
redate în forme concrete, accesibil de a fi  sesizate 
pentru om” [9, p.67]. 

Operând cu prescripţiile conţinute în legea de 
reglementare a domeniului vizat, identifi căm fap-
tul că dreptul de autor se extinde asupra: a) opere-
lor, indiferent de locul primei lor publicări, titularii 
dreptului de autor ai cărora sunt persoane fi zice sau 
juridice din Republica Moldova; b) operelor publi-
cate pentru prima dată in Republica Moldova, indi-
ferent de cetăţenia titularului dreptului de autor; c) 
altor opere, în corespundere cu tratatele internaţio-
nale, la care Republica Moldova este parte [4, art.6 
alin.(l)].

Aceste opere pot fi  exprimate în formă:
a) scrisă (manuscris, text dactilografi at, partitură 

etc.);
b) orală (interpretare publică etc.);
c) imprimare audio sau video (mecanică, magne-

tică, digitală, optică etc.);
d) de imagine (desen, schiţă, pictură, plan, foto-

cadru etc.);
e) tridimensională (sculptură, model, machetă, 

construcţie etc.);
f ) în alte forme, cunoscute în prezent sau care ur-

mează să fi e descoperite [4, art.7 alin.(l)].
Cadrul normativ în vigoare include în categoria 

obiectelor dreptului de autor:
a) operele literare (povestiri, eseuri, romane, po-

ezii etc.);
b) programele pentru calculator care se prote-

jează ca şi operele literare;
c) operele ştiinţifi ce;
d) operele dramatice şi dramatico-muzicale, sce-

nariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul 
fi lmului; 

e) operele muzicale, cu sau fără text;
f ) operele coregrafi ce şi pantomimele;

g) operele audiovizuale;
h) operele de pictură, sculptură, grafi că şi alte 

opere de artă plastică;
i) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă 

horticolă;
j) operele de artă aplicată;
k) operele fotografi ce şi operele obţinute printr-

un procedeu analog fotografi ei;
l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensi-

onale din domeniul geografi ei, topografi ei, arhitec-
turii şi din alte domenii ale ştiinţei;

m) bazele de date;
n) alte opere [4, art.7 alin.(2)].
Nu constituie obiecte ale dreptului de autor:
a) actele normative, alte acte cu caracter adminis-

trativ, politic sau judiciar (legi, hotărâri judecătorești 
etc.) și nici traducerile ofi ciale ale acestora;

b) simbolurile de stat şi semnele ofi ciale ale sta-
tului (drapele, steme, decoraţii, semne băneşti etc.);

c) expresiile folclorice;
d) noutăţile zilei şi diversele fapte ce reprezintă o 

simplă informaţie [4, art.7 alin.(1)].
Faptul nerespectării de către autori, producători 

sau alţi executori tehnici a unor norme juridice ce 
nu ţin de domeniul dreptului de autor (reguli de 
editare, marcare a producţiei, licenţiere a produc-
ţiei, licenţiere a activităţii, ambalare etc.) nu poate 
constitui, în opinia autorilor V. Volcinschi, A. Barbă-
neagră etc., un temei pentru privarea autorului de 
drepturile sale asupra operei respective [8, p. 12].

Prin dispoziţiile legii se indică la două semne 
care identifi că dreptul de autor: caracterul creativ 
şi forma obiectivă de exprimare a operei (dreptul 
de autor protejează operele creaţiei intelectuale în 
domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, exprimate într-o 
anumită formă obiectivă ce permite a le reproduce, 
atât publicate cât şi nepublicate, indiferent de for-
ma, destinaţia si valoarea fi ecărei opere, precum şi 
de procedeul de reproducere a ei [4, art.5 alin.(l)]).

După cum consemnează, pe bună dreptate, L. 
Lupaşcu, dreptul de autor apără toate rezultatele 
activităţii intelectuale, având un caracter universal. 
Operele ocrotite de dreptul de autor se împart în 
două grupe mari:

a) independente (în cazul în care toate elemen-
tele formei sunt create de autor, fără o inspiraţie din 
alte opere. Dreptul de autor asupra lor nu depinde 
de dreptul de autor al altor persoane.
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b) dependente (acele opere în care sunt folosite 
elemente ale altor opere. Exemple tipice pot servi 
traducerile. Traducătorul, la fel, se foloseşte de drep-
tul de autor asupra traducerilor sale, dar cu condiţia 
respectării dreptului de autor original, prin urmare, 
el trebuie să respecte dreptul de autor asupra origi-
nalului operei [9, p.67]).

De asemenea, opera poate fi  creată de un singur 
autor ori în coautorat (mai mulţi autori). Prin operă 
singulară înţelegem opera creată de un singur au-
tor. Prin operă comună înţelegem opera creată de 
doi sau mai mulţi coautori, în colaborare. Prin operă 
colectivă înţelegem opera comună în care contribu-
ţiile autorilor formează un tot întreg, fără a fi  posibil, 
dată fi ind natura operei, să se atribuie un drept dis-
tinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului 
operei create. Opera comună se împarte în opere 
divizibile şi opere indivizibile.

În acest sens, opera prezumă originalitate. Prin ope-
ră originală se înţelege opera care a fost creată fără 
folosirea unei opere preexistente. În legătură cu cri-
teriul folosit la realizarea clasifi cării operelor în opere 
originale şi opere derivate trebuie precizat că există o 
categorie de opere situate la limita dintre opera origi-
nală şi opera derivată, şi anume este vorba de operele 
care fac obiectul drepturilor conexe de autor şi a celor 
care fac obiectul drepturilor sui generis.

Prin operă derivată se înţelege opera care a fost 
creată plecând de la una sau mai multe opere pre-
existente.

Prin realizarea de opere derivate în accepţiunea 
actuală a legiuitorului moldav se înţelege traduce-
rea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum şi ori-
ce altă transformare a unei opere preexistente, dacă 
aceasta constituie creaţie intelectuală.

În doctrină, aceste opere derivate sunt cunoscu-
te şi sub denumirea de opere compozite. Cercetă-
toarea Yolanda Eminescu menţionează că principiul 
pe care se bazează protecţia operelor derivate este 
următorul: ori de câte ori dependenţa în raport cu 
opera preexistentă este atât de redusă încât rolul 
acesteia din urmă a fost exclusiv acela de a stimula 
crearea unei opere; în realitate autonome, ne afl ăm 
în faţa unei utilizări libere; dacă însă gradul de de-
pendenţă de opera preexistentă este mare, dar în 
acelaşi timp rezultatul utilizării acesteia este o crea-
ţie intelectuală personală, acest rezultat este şi pro-
tejat [14, p.46].

Este important ca opera derivată să facă menţi-
une despre inspiraţia, punctul de plecare existent, 
respectiv opera originală care a stat la baza creării 
operei derivate.

Originalitatea, în viziunea unor autori, presupu-
ne faptul ca opera – pentru a se încadra în limitele 
rezultatelor unei activităţi creatoare a autorului – să 
nu se limiteze la o executare mecanică a lucrării, 
prin mijloace tehnice obişnuite [9, p.67].

În viziunea autorilor V. Volcinschi și D. Chiroşca, cea 
mai reuşită noţiune este cea propusă de A. Bertrand, 
care consideră originală creaţia ce nu este o simplă re-
producere a unei opere anterioare, ci care exprimă gus-
tul, inteligenţa şi priceperea autorului său; altfel spus, 
personalitatea sa în compoziţie şi expresie [10, p.8].

Legiuitorul nostru nu pune accentul pe semnul 
originalităţii operei, lăsând fără mari deosebiri ca-
racterul creativ al operei şi originalitatea acesteia 
[10, p.8].

C. Romiţan opinează asupra faptului că originali-
tatea este un criteriu subiectiv şi relativ, autorul re-
alizând opera în funcţie de propria sa personalitate. 
Susţinem că originalitatea nu trebuie să se confunde 
cu noutatea, deoarece anume originalitatea apare ca 
criteriu subiectiv, iar noutatea – ca criteriu obiectiv 
[2, p.61]. Lipsa de noutate a unei creaţii nu determină 
lipsa caracterului original al acestei opere. 

În dependenţă de gradul unicităţii, originalităţii 
şi irepetabililăţii, se deosebesc rezultatele de creaţie 
şi non-creative ale activităţii intelectuale [7, p.21].

În viziunea autorul N. Korşunov, creative sunt 
acele rezultate care formează masa principală a 
produselor intelectuale protejate. Fiecare rezultat 
creativ se caracterizează prin noutate, originalitate 
şi irepetabilitate. Parametrii acestor caracteristici se 
modifi că de la obiect la obiect şi sunt concretizate 
de un cumul de norme speciale vizând categoriile 
separate ale proprietăţii intelectuale. În dreptul de 
autor, prioritate are forma rezultatului (originalita-
tea şi irepetabilitatea), în dreptul de brevet conţinu-
tul (originalitatea şi aplicativitatea productivă). Însă 
în toate cazurile protecţia juridică se răspândeşte 
doar asupra rezultatelor noi,  obţinute în urma 
muncii persoanei fi zice concrete. La cele non-crea-
tive se atribuie rezultatele, în particular, mijloacele 
de individualizare (denumirea de fi rmă, marca co-
mercială, denumirea locului de provenienţă a măr-
fi i), secretele producerii [7, p.21].
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Cea de-a doua condiţie pentru formarea obiec-
tului dreptului de autor este aceea că opera trebuie 
să îmbrace o formă concretă de exprimare, percep-
tibilă simţurilor. Această condiţie înseamnă că drep-
tul de autor se naşte din momentul în care opera 
îmbracă forma de manuscris, schiţă, temă, tablou 
ori altă formă concretă. Ceea ce nu înseamnă că în 
toate cazurile opera trebuie să fi e fi xată pe un su-
port material [9, p.67]. Această ultimă soluţie este 
adoptată şi de legislaţia altor state (Marea Brita-
nie, SUA, Irlanda). De altfel, Convenţia de la Berna 
pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 
septembrie 1886 lasă statelor semnatare libertatea 
de a dispune, prin legile naţionale, ca operele să nu 
benefi cieze de protecţie atâta timp cât nu au fost 
fi xate pe un suport material [2, p.62].

O operă este susceptibilă de aducere la cunoş-
tinţă prin reproducere, distribuire, reprezentare sau 
orice alt mijloc, dar este recunoscută şi protejată 
independent de aducerea ei la cunoştinţa publică 
[2, p.62].

D. Chiroşca subliniază că, respectând prevede-
rile legislaţiei internaţionale privind drepturile de 
autor, legiuitorul moldav stabileşte un şir de limi-
tări ale dreptului de autor, ce sunt concentrate în 
art.20-23 din Legea nr.293/1994 şi vizează anumite 
cazuri care se referă la circumstanţe de ordin econo-
mic sau social (art.20 instituie limite ale drepturilor 
autorului privind valorifi carea operelor în scopuri 
personale; art.21 – la valorifi carea operelor de către 
biblioteci, arhive şi instituţii de învăţământ; art.22 – 
la valorifi carea liberă a operelor; art.23 – la repro-
ducerea programelor pentru computer) [11, p.41].

Autorul B. Dragoş menţionează că armonizarea 
intereselor autorilor şi consumatorilor de opere şi 
obiectivele culturale urmărite de state au impus in-
stituirea unor limite şi în privinţa drepturilor autori-
lor, unii specialişti considerând că măsurile legislati-
ve în domeniu trebuie să răspundă la trei obiective: 
să asigure şi să faciliteze nu doar protecţia dreptului 
de autor, ci şi accesul publicului la opere; să cree-
ze condiţii optime pentru ca şcolile, bibliotecile şi 
centrele de documentare să-şi poată îndeplini mi-
siunea socială; să garanteze autorilor o remuneraţie 
proporţională cu nivelul de utilizare a operelor lor 
[12, p.48].

Atât literatura de specialitate, cât şi Legea RM 
privind drepturile de autor şi drepturile conexe di-

vizează drepturile de autor în drepturi personale 
nepatrimoniale (morale) şi drepturi patrimoniale 
(economice). Această clasifi care are o importan-
ţă deosebită, deoarece Legea reiese din faptul că 
drepturile personale sunt nişte drepturi ce aparţin 
numai autorului operei de artă, literatură şi ştiinţă 
şi ele nu pot fi  înstrăinate. Drepturile patrimoniale 
asupra operei pot fi  transmise persoanelor terţe în 
baza contractelor încheiate de aceștia cu autorul 
[15, p.194].

Roland Dumas specifi că, în una din lucrările sale, 
câteva semne ale dreptului personal (moral), şi anu-
me termenul nelimitat al acestui drept, caracterul 
inalienabil şi imposibilitatea însuşirii acestui drept 
[16, p.167].

Concluzie. Caracterul nelimitat reiese din însăşi 
esenţa operei, care este eternă. Aceasta se mani-
festă prin faptul că opera poate fi  publicată şi după 
moartea autorului de succesorii în drepturi. Drep-
turile morale sunt inalienabile şi nu pot fi  înstrăina-
te datorită însăşi naturii juridice a acestor drepturi. 
Caracterul imposibilităţii însușirii acestor drepturi 
reiese din caracterul inalienabilităţii dreptului mo-
ral. 

Art.9 al Legii privind drepturile de autor şi drep-
turile conexe stabileşte următoarele drepturi per-
sonale (morale): dreptul la paternitate, la nume, la 
integritatea operei, la stima reputaţiei şi dreptul de 
a da publicităţii opera.

Drepturile patrimoniale (economice) sunt defi -
nite în art. 10 al Legii, care stabileşte dreptul la re-
producerea operei, difuzarea exemplarelor operei, 
importarea şi exploatarea exemplarelor operei, de-
monstrarea publică a operei, interpretarea publică 
a operei, comunicarea publică a operei, traducerea 
operei, dreptul la prelucrarea, adaptarea, aranja-
mentul şi alte asemenea modifi cări ale operei.

Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova acordă 
autorului operei de artă, literatură şi ştiinţă drepturi 
exclusive de valorifi care a operei sale. Dreptul ex-
clusiv de valorifi care presupune şi dreptul autorului 
de a permite terţelor persoane accesul la opera sa. 
Autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor sunt în 
drept să difuzeze originalul sau unele exemplare 
prin închirierea operelor audiovizuale, programelor 
pentru computer, bazelor de date, a operelor fi xate 
în fonogramă, indiferent de dreptul de proprietate 
asupra acestor exemplare.
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Modul de achitare a remuneraţiei de autor pen-
tru fi ecare valorifi care a operei se stabileşte în con-
tractul de autor, precum şi în contractul cu benefi -
ciari, încheiate de organizaţia de administrare pe 
principii colective ale drepturilor patrimoniale ale 
autorilor.

Formele de valorifi care a operei nu se limitează 
doar la actele indicate mai sus. Orice alte forme de 
valorifi care, existente la momentul dat şi care vor 
apărea în viitor, necesită a fi  aplicate doar cu per-
misiunea autorilor sau succesorilor în drepturi [13, 
p.62-63].

În concluzie, prin crearea unei opere ştiinţifi ce, 
literare sau artistice autorul operei dobândeşte atât 
drepturi morale (nepatrimoniale), cât şi drepturi 
patrimoniale [2, p.74]. Aceeaşi logică o urmează şi 
autorul N. Korşunov. Acesta subliniază că dreptul de 
autor are un caracter dihotomic [7, p.43].
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REZUMAT

Abordarea juridică a dreptului de autor şi 

drepturilor conexe. Totalitatea normelor privind 
apariţia, modifi carea şi stingerea drepturilor mora-
le şi patrimoniale referitoare la  domeniul creării şi 
dispunerii de operele de natură ştiinţifi că, artistică 
şi culturală formează categoria dreptului de autor. 
O caracteristică a dreptului de autor, precum și a 
proprietăţii intelectuale în ansamblu, o constituie 
natura lor teritorială, adică legea care face ca aces-
tea, la apariţia lor într-o anumită ţară, să benefi cieze 
de protecţia juridică limitată a statului. Depășirea 
principiului teritorialităţii presupune încheierea de 
acorduri internaţionale privind recunoașterea reci-
procă și protecţia dreptului de autor.

Cuvinte-cheie: proprietate intelectuală, dreptul  
de  autor  şi  drepturile  conexe, drepturile subiecti-
ve ale autorilor, drepturile morale şi patrimoniale, 
protecţie juridică limitată.
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ABSTRACT

Legal Approach to Copyright and Related 

Rights. All the norms regarding the appearance, 
modification and extinction of moral and patri-
monial rights related to the creation and dispo-
sition of works of a scientific, artistic and cultural 
nature form the category of copyright. A feature 
of copyright, as well as intellectual property as 
a whole, is their territorial nature, that is the law 
which makes them, upon their appearance in a 
particular country, benefit from limited state le-
gal protection. Exceeding the principle of terri-
toriality implies the conclusion of international 
agreements on mutual recognition and protecti-
on of copyright.

Key words: intellectual property, copyright and 
related rights, subjective rights of authors, moral and 
patrimonial rights, limited legal protection.

РЕФЕРАТ

Правовой подход к авторскому праву и 

смежным правам. Совокупность норм, касаю-
щихся возникновения, изменения и прекращения 
моральных и имущественных прав в связи с соз-
данием научных, художественных и культурно-
просветительских произведений и распоряже-
нием ими, относятся к авторскому праву. Особен-
ностью авторского права, а также интеллектуаль-
ной собственности в целом является ее террито-
риальный характер, то есть при их возникнове-
нии в той или иной стране они согласно закону 
пользуются ограниченной правовой охраной го-
сударства. Выход за пределы, основывающиеся 
на принципе территориальности, предполагает 
заключение международных соглашений о вза-
имном признании и охране авторского права.

Ключевые слова: интеллектуальная соб-
ственность, авторское право и смежные права, 
субъективные права авторов, моральные и имуще-
ственные права, ограниченная правовая охрана.


