CREAŢIA INTELECTUALĂ PROTEJATĂ PRIN DREPT DE AUTOR
Conf.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu
Une des conditions pour qu’une oeuvre soit protégée par l'institution des droits
d’auteur est que l’oeuvre soit une création de nature intellectuelle. Cette condition résulte des
reglémentatios légales qui établissent que seules „les créations intellectuelles
originales”peuvent être sous la protection des droits d'auteur. L’article se propose d’analyser
cette condition et aussi quelqes cas spéciaux ou l’oeuvre n’est pas le résultat de la création
intellectuelles ouplus, ni de la création humaine.
1. Precizări introductive. Creaţia intelectuală nu trebuie privită exclusiv doar ca
rezultat al unei munci intelectuale, ci coroborată cu munca fizică a autorului, atunci când pentru
realizarea operei aceasta este necesară (efortul fizic al sculptorului). Utilizarea unei maşini, pe
de altă parte, nu înlătură caracterul de "operă protejabilă". La polul opus se regăsesc multe
situaţii în care efortul fizic nu presupune creaţie intelectuală, aşa cum e cazul celui care duce la
îndeplinire o muncă fizică strict supravegheată şi coordonată (constructor, zugrav). Este
dicutabilă însă situaţia unor opere care fără a îngloba un efort de creaţie pot, după caz, să fie
protejate sau nu: agendele, cărţile de telefon, calendare etc. Unul dintre criteriile neimportante
în naşterea dreptului de autor este valoarea operei, care pusă în balanţă cu efortul de creaţie
pentru naşterea operei poate crea probleme de interpretare. De fapt, dacă avem în vedere că
originalitatea este condiţia esenţială, efortul de creaţie depus converge spre îndeplinirea acestei
condiţii. Dacă privim cauzal cele două condiţii, rezultat al creaţiei şi originalitatea, o operă
originală presupune efort intelectual, pe când relaţia inversă nu mai e adevărată: o operă rezultat
al creaţiei intelectuale nu e obligatoriu originală.
2. Efortul de creaţie şi operele literare. Se spune că efortul de creaţie a unei opere
literare presupune o idee de bază, care dezvoltată dă naştere la compoziţie şi în cele din urmă la
forma finală denumită expresie1. Aceasta în cazul unei opere literare clasice, pentru că în
general prin operă literară se înţelege orice operă tipărită sau scrisă (alta decât opera dramatică
sau muzicală)2. Pornind de la această interpretare, problema ridicată este aceea a intrucţiunilor
sau informaţiilor scrise. Jurisprudenţa engleză a decis că, având în vedere că valoarea unei
opere este irelevantă din punct de vedere al dreptului de autor, o astfel de creaţie literară este
operă litrerară protejabilă dacă "transmite un înţeles inteligibil" 3.
Trebuie efortul de creaţie să se materializeze într-o operă literară de valoare? Cât de
mare trebuie să fie efortul depus şi cum s-ar putea evalua efortul? Sunt întrebări ale căror
răspunsuri nu pot fi decât interpretabile. În primul rând condiţia ca o operă literară să aibă
valoare nu are importanţă din punctul de vedere al dreptului de autor şi în consecinţă orice efort
de creaţie duce la o operă protejabilă prin drept de autor.
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În al doilea rând, efortul depinde de talentul şi calităţile autorului. Poate, datorită
talentului şi inspiraţiei, să creeze foarte uşor din punctul să de vedere, sau din contră să
muncească ani pentru a realiza o operă literară. Relativitatea este în acest domeniu foarte mare,
Convenţia de la Berna şi legile interne fiind permisive. Orice autor al unei creaţii literare poate
susţine cu succes că opera sa este rezultatul unui efort intelectual. La polul opus se poate invoca
sprijinul maşinii. Opera literară este o creaţie intelectuală chiar dacă este tehnoredatată cu
ajutorul computerului, dar nu mai are acest caracter atunci când avem de a face de exemplu, cu
o culegere de texte selectate automat de un program pentru calculator 4.
3. Efortul de creaţie şi opera ştiinţifică. Opera ştiinţifică este protejată prin drept de
autor dacă dovedeşte un standard minim de performanţă creativă 5. Aceasta condiţie presupune
în mod cert un efort de lungă durată al cercetătorului, efort axat pe documentare, analiză şi
sinteză. Respectând regulile cercetării ştiinţifice referitoare la utilizarea idei altora şi la
originalitate, rezultatul va fi în chip natural unul protejat prin drept de autor.
Conţinutul unei idei ştiinţifice nu este o operă protejată chiar şi atunci când ea relevă
aspecte sau fapte necunoscute ori puţin cunoscute anterior, deoarece ceea ce un cercetător scrie
despre circumstanţe exterioare, operaţiuni sau fapte iese de sub protecţie. Utilizarea unor astfel
de idei sau informaţii dintr-o altă operă, chiar dacă sunt multe, nu reprezintă o încălcare a
dreptului de autor, deoarece ele nu devin individual protejate ci doar ca urmare a prelucrării sau
prezentării subiectului operei, care devine astfel protejată. În concluzie, forma specifică de
prezentare a unei opere poate fi protejată în întregime fiind aplicat principiul, potrivit căruia o
operă este protejată atât ca întreg dar şi ca părţi individuale.
4. Efortul de creaţie şi opera muzicală. Legea canadiană a dreptului de autor
defineşte în art. 2 ca fiind operă muzicală orice melodie sau compoziţie muzicală, cu sau fără
versuri şi orice combinaţie a a acestora. Altfel spus o operă muzicală constă într-o combinaţie
de note muzicale şi versuri , combinaţie ce poate fi cântată, sau reprezentată pe muzică. Se
spune constant că o operă muzicală include melodie, armonie şi ritm6.
Avem de a face şi în cazul operei muzicale tot cu o operă rezultat al creaţiei
intelectuale, chiar dacă este utilizat în majoritatea cazurilor un instrument pentru a compune şi
reda. Este aproape o prezumţie că opera muzicală este rezultatul efortului intelectual, rămânând
de analizat originalitatea. Un exemplu care ar ridica totuşi probleme ar fi melodia 4'33'' a lui
John Cage care constă în patru minute şi 33 de scunde de linişte. Inspirat de liniştea unei
camere fără ecou, Cage a "compus" o "melodie" tăcută interpretată prima oară la Woodstock de
David Tudor7. Deşi putem fi tentaţi să spunem că nu e o creaţie muzicală, cazul sculpturii lui
Brâncuşi considerată de vama U.S.A. ca nefiind o operă artistică, ar trebui să nefacă să fim
ponderaţi în afirmaţii. În cele din urmă 4 minute şi 33 de secunde de linişte fiecare aude muzica
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pe care o doreşte. Rămâne întrebarea: unde este efortul de creaţie muzicală al lui John Cage? A
fost doar o idee în cele din urmă, dată de liniştea unei camere, idee care nu este protejată în sine
prin drept de autor, ea trebuind să îmbrace o formă concretă de exprimare. Originalitatea ideii
este de necontestat, "opera fiind interpretată de numeroase orchestre, inclusiv de Orchestra
simfonică a BBC.
5. Efortul de creaţie şi opera de artă. Utilizând sintagma "operă de artă" avem în
vedere picturile, realizările grafice şi sculpturale. Legea franceză vorbeşte de "operă grafică şi
plastică", cele engleză şi canadiană de "operă artistică" iar legea americană de "operă grafică,
sculptură şi pictură". Calitatea de "operă" de artă protejabilă prin drept de autor a fost de multe
ori în dezbatere publică sau judecătorească. Momentele cheie au fost cele în care au apărut în
artă noi tendinţe şi concepte. Se apreciază de exemplu că "Pasărea în spaţiu" 8 a lui Brâncuşi a
reprezentat un punct de turnură în percepţia artei moderne. Opera a fost reţinută de vama S.U.A.
în 1927 care a solicitat proprietarului să plătească taxele vamale necesare pentru materiale,
neaplicând scutirea de taxe pentru opere de artă. Logica vămii americane a fost că respectiva
operă nu este una de artă şi în consecinţă nu beneficiază de scutire de taxe vamale. Consecinţa a
fost un proces care a avut ca obiect determinarea calităţii de operă de artă a operei lui Brâncuşi.
Finalul a fost unul care a revoluţionat arta modernă, judecătorul recunoscând că o şcoală de artă
modernă s-a dezvoltat şi că, indiferent dacă simpatizează sau nu cu ideea de avangardă trebuie
ia în considerare fapte care există şi influenţează lumea artei.
Fazele creaţiei, astfel cum Desbois le-a sintetizat în domeniul creaţiilor literare, ar
însemna în materie de artă următoarele: o idee primară, transformată într-o primă fază în
compoziţie, după care se ajunge la expresie, adică la forma finală. În materie de artă apar
dificultăţi în a distinge între primele două faze, idee-compoziţie. Este posibil ca ideea să fie
suficient de dezvoltată pentru a vorbi de o formă protejabilă prin drept de autor. Concluzia care
se impune este că modelul literar în trei faze nu se aplică operelor literare. Astfel cum s-a arătat,
opera de artă este protejată prin drept de autor doar dacă îmbracă o formă. Dinstincţia dintre
idee (neprotejată prin drept de autor) şi formă face ca efortul de creaţie să aibă finalitatea
scontată doar dacă se ajunge la un rezultat palpabil. Asemănător "Păsării în zbor", există astăzi
tendinţe de intelectualizare şi dematerializare . În mod "clasic" opera de artă pleacă de la o fază
mentală şi trecând printr-un proces de transformare, capătă forme materiale: grafice, coloristice
sau sculpturale. Fenomenul de intelectualizare a creaţie presupune că opera nu mai este
rezultatul lui "a face" ci mai degrabă al unui proces de alegere 9.
Aceste tendinţe depăşesc mijloacele de protecţie juridică, facând protecţia prin drept de
autor să pară învechită. Opera "clasică" protejată prin drept de autor, presupune o implicare
fizică a autorului. Dreptul de autor este din acest motiv apreciat ca fiind ataşat unei concepţii
personaliste, ceea ce face să se creeze un "decalaj între dreptul de autor şi artă"10. Cum efortul
de creaţie nu conduce întotdeauna la o opera de artă de calitate, o altă problemă juridică este
legată de conferirea protecţiei indiferent de criteriul valoric. Din acest motiv conceptul de artă a
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devenit foarte larg, fiecare autor încercând să asigure protecţie prin drept de autor operei sale,
incluzând-o în categoria artă. Cel puţin la nivelul jurisprudenţei engleze instanţele au început să
utilizeze sensul general a ceea ce se înţelege prin artă, pentru a limita protejarea exagerată a
unor aşa numite opere de artă11. Cele două puncte de vedere menţionate mai sus, creaţia prin
alegere şi revenirea la "arta clasică", sunt în contradicţie şi credem, aşa cum vom arăta în
continuare, că spiritul uman simte nevoia de nou şi în consecinţă în permanenţă va apare "o
nouă" " Pasăre în zbor" care va lărgi sensul conceptului de artă.
Spuneam în rândurile de mai sus că există noi tendinţe, de intelectualizare a operei de
artă. Sunt astăzi cunoscute în lumea artei tehnici şi curente precum: pictura monocromă,
creaţiiile Ready-mades, operele imateriale precum parfumul, sunetul unei orgi, aerul sau spaţiul.
Pictura monocromă este realizată într-o singură culoare, astfel că nu se poate distinge faza
compoziţiei, care de regulă presupune aspecte formale, precum fondul picturii. În cazul
tabloului "Pătrat alb pe fond alb" al lui Kazimir Malévitch ideea predominantă era albul,
punându-se pentru prima oară problema imposibilităţii separării fazei compoziţiei, deoarece la
formă nu se poate ajunge într-o manieră fragmentară12. Poate cea mai interesantă problemă
juridică o ridică stilul ready-made (gata făcut). Reprezentatul de seamă al acestui stil, Marcel
Duchamp, a avut ideea de a utiliza obiecte preexistente, pe care le-a transformat în opere de
artă: bicicletă, scaun sau urinar. După şocul datorat primei opere ready-made, "La Roue de
Bicyclette" în 1913, lumea artei a trebuit să recunoască treptat caracterul de operă protejabilă
prin drept de autor. Creaţia lui Duchamp menţionată mai sus presupune în sinteză o roată de
bicicletă fixată pe un scaun. Nu mai puţin clelebra "Fountain" a aceluiaşi autor constă în esenţă
în poziţionarea inversă aunui vas de toaletă (urinar). După cum se poate observa în cazul unor
astfel de opere ideea devine esenţială, forma este preexistenă, iar compoziţia absentă. Interesant
este că iniţial s-a crezut că alegerea are rolul esnţial în cazul unor astfel de opere. Totuşi, criticii
de artă au trebuit să recunoască şi în astfel de cazuri eforturi intelectuale de creaţie nefiind
vorba de simple improvizaţii.
Crearea unei opere aproape imateriale precum parfumul a fost considerată un procedeu
industrial care iese de sub protecţia dreptului de autor. Dezbaterile din jurisprudenţa şi doctrina
franceză au condus la schimbarea opiniei că efortul de realizare a unui parfum este de fapt un
know-how; se apreciază azi că pe lângă elementele de natură fizică şi chimică parfumul
presupune şi un efort intelectual şi de apreciere sensibilă a aromelor 13. Tot jurisprudenţa
franceză14 a făcut şi o distincţie interesantă: sunetul unei orgi nu este o formă protejabilă prin
drept de autor precum notele, dar iluminatul unei opere de arhitectură este, deoarece compoziţia
jocului de lumini care scoate în evidenţă şi subliniază formele unui monument constituie o
creaţie intelectuală.
O problemă juridică o reprezintă şi crearea unor opere imateriale 15, fiind imposibilă
distincţia idee-formă, acestea practic confundându-se. }i de aici o adevărată dezbatere legată de
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îndeplinirea condiţiei ca o opera să îmbrace o formă concretă de exprimare. Artişti mai mult sau
mai puţin "rebeli" au căutat mereu să iasă în evidenţă şi astfel au apărut opere de artă care au
folosit întâmplarea, spaţiul sau formele de relief 16.
Concluzia care se impune în materie de artă este că evoluţia spiritului uman va influenţa şi
protecţia juridică a operelor create, condiţiile formale trebuind sa devină tot mai flexibile pentru
a putea vorbi de drept de autor asupra unor anumite tipuri de opere.
6. Efortul de creaţie şi operele generate automat. Legislaţia română reglementează
doar situaţia bazelor de date17 ca opere create prin generarea lor de către computer. Legea
engleză a dreptului de autor, a desenelor şi brevetelor din 1988 oferă însă protecţie oricărei
opere generată de computer în circumstanţele inexistenţei unui autor uman 18.
Fără a defini expres ce este programul pentru calculator Legea nr. 8/1996 protejează: "orice
expresie a unui program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice
limbaj, fie în cod sursă sau cod obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele".
În principiu programatorul face următorii paşi în realizarea a ceea ce şi-a propus: a)
proiectarea, realizarea structurii secvenţiale; b) transpunerea prin limbajul de programare în
forma numită cod sursă; c) printr-un alt program (compilator) se ajunge la forma programului
denumită cod obiect.
Două probleme majore sunt ridicate de opera generată de computer: una priveşte
calitatea de creaţie intelectuală, atât timp cât ea este generată de computer, iar a doua priveşte
condiţia originalităţii. Dacă vorbim de o bază de date, atât legea română cât şi normele
europene19 conferă fabricantului acesteia drepturi patrimoniale de autor. În cazul unor alte
tipuri de opere generate avem în vedere următoarele ipoteze:
a) Programul este creat astfel încât programatorul cunoaşte exact ce va genera calculatorul, caz
în care, apreciem că opera realizată este creaţia programatorului, aflându-ne în faţa doar a unei
asistări oferită de calculator. Originalitatea se analizează ca în cazul oricărei opere, autorul fiind
o fiinţa umană.
b) Programul generează opera oarecum aleatoriu în funcţie de datele de intrare oferite;de
exemplu: un program care realizează combinaţii de linii şi culori. În acest caz, nu se cunoaşte
forma finală a operei dar calculatroul îndeplineşte rolul unei pensule: i se dă traiectoria si
execută. Din acest motiv apreciem că ne aflăm tot în prezenţa unei opere asistate al cărei autor
este cel care introduce datele. Se pune însă problema originalităţii, deoarece există varianta ca
programul să genereze acelaşi desen ori de câte ori cineva îi va introduce aceleaşi date.
c) Există programe care generează aleatoriu o operă, cu rezerva că pur matematic nu există
nimic aleatoriu. Totuşi există cazuri în care după modele matematice se crează programe care să
genereze aleatoriu forme. Exemplul cel mai cunoscut este cel al fractalilor 20. Aceştia sunt forme
cu aspect neregulat ce se obţin de la o formă iniţială, cu ajutorul unor legi matematice, prin
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repetarea infintă a aceleiaşi operaţii. Formele obţinute prin această divizare, bazată pe principii
matematice, se obţin astăzi foarte uşor şi aleatoriu prin generare de către calculator. Modelul
mai este aplicabil în muzică, crearea de jocuri video, seismologie etc.
Problema juridică existentă este dacă o astfel de operă de artă este o creaţie intelectuală
protejată prin drept de autor. Potrivit textului din legea engleză, menţionat mai sus, un fractal
generat de calculator este protejat deoarece este asimilat operei asistate şi nu generate. În
opinia noastră ne aflăm în faţa unei opere care nu îndeplineşte o condiţie esenţială: nu este o
creaţie intelectuală. Articolul 3 al Legii nr.8/1996 stabileşte că poate fi autor persoana sau
persoanele fizice care au creat opera. Coroborând acest text cu cel al articolului 7 al aceleiaşi
legi, unde se vorbeşte de "creaţie intelectuală", ni se pare evident că nu ar trebui invocate
drepturi de autor atât timp cât acesta nu este cunoscut. Făcând o paralelă, se poate pune
problema unui animal dresat să picteze sau să cânte la un instrument. Oricât de flexibil am
interpreta textele de lege menţionate condiţia efortului uman de creaţie nu este îndeplinită.În
sprijinul acestei afirmaţii vine şi textul art. 4 (1) al Legii nr. 8/1996 care prezumă ca fiind autor
persoana care aduce opera prima dată la cunoştinţă publică.
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