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ADERAREA ROMÂNIEI. 

LA CONVENŢIUNEA DIN BERNA 

 



Aderarea României la 
Convenţiunea din Berna 

. 

„Un fapt considerabil s'a produs în domeniul dreptulai internaţional. O con- 

venţiune de uniune pentru proteguirea operilor literare şi artistice s'a încheiat şi s'a 

promulgat oficialmente de mai multe state, cari la olaltă întrupează impunătorul grap 

de aproape 450 milioane de inşi!). Aproape jumătate din întreaga populaţiune a pă- 

mântului, s'a strâns sub acelaş steag şi s'a plecat dinaintea acestei proprietăţi, sfinte 

între toate, dar de esenţă metafisică, negată un timp atât de îndelangat, numărând 

abia un veac de viaţă şi care se numeşte dreptul autorului asupra operei sale“. 

Iată cum salută, acum 20 ani, eminentul jurisconsult Ed. Clanet sem- 

narea 'convenţiunei dela Berna! 
Care eră înțelesul exact al acestei convenţiuni și ce progrese realiză 

dânsa în domeniul internaţional ? Dintr'un complex de legislaţiuni şi juris- 

prudenţe deosebite, câte odată chiar contradictorii, zece state, printre cari 

tocmai acele ce calcă în fruntea propăşirei omeneşti, adică: Anglia, Francia, 

Germania, Italia, Belgia și Elveţia, s'au învoit a trage nişte principii comune, 

cari să garanteze drepturile autorilor de optre literare și artistice. 

Printre aceste principii cel mai greu de admis cră asimilarea streinilor 

cu inşiși naţionalii, principiu la care nu so gândise, sau cel puţin nu-l for- 

mulase, nici vestitul reportor al legei franceze atât de liberelă din 19 Iulie 

1793, dar care intrase în conştiinţa judecătorilor francezi, chiar inaintea dc- 

cretului din 1852, care a consfințit acest principiu. Şi în adevăr, de îndată 

ce proprietatea literară şi artistică eră recunoscută în drept, eră greu de sus; 

ţinut că drepturile autorilor streini încetează la graniţele respective alo fiecărui 

stat, pentru a se puteă organiză, sub chiar scutul lega, acele spoliațiuni cu- 

noscute sub numele de contrafaceri, reproduceri, adaptaţiuni și traduceri ili- 

cite. E. interesant și caracteristic a pune faţă în faţă opiniunea, cu desă- 

vâxşire concordantă, a reprezentanţilor a două lumi opuse: Lakanal zicea: 

„Dintre toate proprietăţile, aceea ce se poate mai grea tăgădui caste fără îndoială aceea 

a produselor geniului şi dacă un lucru e de mirare, e faptul că a mai fost nevoe ca 

această proprietate să fie recunoscută şi exercițiul ei asigurat prinir'o lege positiră”, 

iar în 4 Dec. 1843, după o jumătate de veac, Napoleon Ludovic Bonaparte, 

i i ;oane, căci dela închecrea cosvențiunii an mai aderat 

alte state. DA coastă populațune ete ast e preotese sa, Angia, Mali, birt Japonia. lLuxem- 

burg, Monaco, Norvegia, Elveţia, Tunisia, Suedia şi Danemara. - 
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viitorul prin lovitură de stat Impărat al Franciei zicea: «Cred că opera intelec- 

tuală este o proprietate ca şi o moşie, ca şi o casă, că ea trebue să se bucure de ace- 

leaşi drepturi şi să nu poată fi înstveinată decât pentru cauză de utilitate publică». 

Atât esto de adevărat că chiar extremele se ating, când e vorba de un adevăr 

etern, isvorit din însăşi conștiința popoarelor luminate. | 

Principiul fundamental al egalităţei între streini și naționali. fusese 

perfect formulat de consiliul federal elveţian, in nota sa din 3 Decembrie 1883 

către guvernele streine : «o înţelegere generală prin care sar proclama principiul 

superior sau altfel zis de drept natural, că autorul unei opere literare şi artistice, 

oricari ar fi naționalitatea lui şi locul de reproducere, trebue proteguit pretutindeni 

deopotrivă cu sapuşii fiecărei naţiuni». Acest principiu a triumfat în convențiunea 

din Berna şi astăzi nici nu mai e contestat de pici un om competinte în 

materie. 
In afară de principiul egalităţei între autorii streini şi cei naţionali, 

convenţiunea din Berna mai realiză încă și următoarele progrese asupra stărei 

anterioare ale legislaţiunelor particulare din diferitele țări : se desfiinţau for- 

malităţile numeroase de inregistrare și de depozit, cari nu făceau, în defi- 

nitiv, decât să dea arme de procedură isteţilor contrafăcători ;— se dispensa 

de termenul de trei ani ce se impunea autorilor pentru a începe traducerile 

operilor lor, restricţiune neintemeiată, arbitrarie şi vexatorie ; — se opreau 

contrafacerile servile și apropiaţiunile indirecte, contrafăcătorii de tot soiul 

fiind foarte dibaci în a ocoli legile neîndestul de precise; — se fixau presum- 

țiuni hotărite şi limpezi pentru deschiderea acţiunei judecătorești ; — se pre- 

vedea alcătuirea de uniuni restrânse mai înaintate chiar decât uniunea ge- 

nerală în măsurile de luat pentru ocrotirea drepturilor de autor ; — se luau 

dispoziţiuni de proteguire pentru gazete şi reviste, pentru fotografii şi opere 

clorografice ; în fine se creă şi se organiză Biroul Internaţional pentru pro- 

tecţiu»ea proprietăţei literare şi artistice din Berna '). | 
Bazele acestei convenţiuni au fost puse de conferinţa asociaţiunei Ii- 

terare și artistice internaţionale care s'a întrunit la Berna în Septembrie 1883 
şi la ale cărei lucrări am avut onoarea să iau şi eu parte”). 

i Convenţiunea din Berna, pe de altă parte, nu.puneă decât două re- 
stricțiuni ţărilor aderente : 1) li se impunea o proteguire minimă de 30 ani 
după moartea autorului, ceeace nu era o greutate căci, în afară de România, 
toate statele acordă o protecţiune de cel puţin 30 ani după moartea auto- 
rului, afară de Ilaiti (20 ani) şi Chili (5 ani); 2) li se impune să asimileze 
dreptul de traducere cu dreptul de reproducere, lucru consacrat de jurispru- 
denţa franceză, fără chiar să existe un text precis de lege în această privinţă. 

Asttel s'a închegat această operă monumentală a uniunei din Berna, 
despre care ilustrul avocat și preşedinte al asociaţiunei literare şi antistice 

internaţionale Eug. Pouillet a zis că a fost întemeiată d j ara tori 
şi artiştilor» 3). e calianţa literatorilor 

* 

Mai "nainte de a invederă oportunitatea pentru România de a aderă 
la convenţiunea din Berna, nu socotesc de prisos de-a spune câteva cuvinte 
asupra naturei chiar a dreptului de autor. 

1) Ed. Clanae. Etwude par la Co i "Uni : . raires ei aste Pina. ue pa nvention d'Union Internationale pour !a protection des ceuvres litte- 

2) lb. p. 16. 

3) Actele coaferinței din Paris, p. 106.
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Suntem departe de epoca când se contesta acest drept, astăzi recu- 
noscut de toate statele civilizate şi de toți jurisconsulţii de seamă. So mai 
discută însă, din când în când, până la ce punct denumirea de proprietate 
„biterară și artistică este exactă. Cu drept cuvânt se tăgăduește acesteia 
cele trei caractere constitutive ale. proprietăţei, adică că nu e nici absolută, 
nici exclusivă, nici perpetuă *). 

| S'a ajuns astfel la concluziunea că expresiunea de proprietate lite- 
rară, și artistică unu este tocmai juridică. In general so admite mai bucuros 
„expresiunea de drepti de autor, la germani: Uriiberrechi. Chiar biuroul 
internaţional din Berna a dat titlul dc: Ze drost V'auteur organului oficial 
al Uniunei. | 

Totuși unii jurisconsulţi, ca Cl. Couhin au susținut că: „expresiunea 
de proprietate industrială, literară şi artistică nu e numai consfinţită de obiceiu, dar 
e încă, din punctul de vedere raţional şi ştiinţifie, de ea mai riguroasă îndreptăţire“ 2) 

Printre aceştia se pot rândui şi unii publicişti români, cari cred că art. 
19 al Constituţiunei noastre este perfect de ajuns pentru a garantă dreptul 
de autor; să se aplice dreptul comun, ca pentru orice proprietate şi nimic 
mai mult. "Tot astfel și legiuitorul român a intitulat: despre proprietatea 
literară primul capitol al legei presei din 1 Aprilie 1862. 

Alţi jurisconsulți, ca ilustrul Ponillet, păstrând denumirea de pro- 
prietate, recunosc că e vorba de o proprietate de o natură deosebită, cu o 
reglementare sa generis și căreia regulele proprietăţei în materie de obiecte 
corporale nu se potrivesc pe deplin ?). Asemenea şi Accolas; 

" Manzoni a caracterizat de minune controversa: „Formula de proprietale 
literară nu e decât o metaforă și ca toate metaforele, ea devine an sofism, din mo- 
mentul ce voim să o transformăm într'un argument, sofism care consistă în a încercă 
să schimbi o asemănare intr'o identitate perfectă“. 

Amicul meu Georges Maillard, eminentul preşedinte al recentului con- 
gres literar şi artistic internațional din București, a ajuns la judicioasa în- 
cheiere că: „ne aflăm în faţa unei certe de cuvinte; e totdeauna primejdios să în- 
trebuințăm o expresiune imp; oprie, pentru că tot repetând o mereu, uităm improprie: 
tatea ei şi ajungem, în mod firesc, să tragem aceleaşi consecinţe ca şi când ea ar fi 
exactă“. Și iscusitul avocat sfârşeşte cu această fină observaţiune: „dacă în 
dreptul roman existau contracte nedenumite, de ce nu ar exista şi drepturi neclasabile, 
cari ţin şi de una şi de alta din categoriile existente, având caracterul lor propriu? . 

Asemenea, și elocintele represintant al Belgiei, pe care publicul l'a 
aplaudat cu atâta entusiasm la Ateneu, d-l Wauwermans socotește absolut de 
prisos această discuţiune teoretică, de oarece contradictorii cei mai inverșunați 
sunt perfect de acord asupra urmărilor practice ale sistemelor lor respective ). 

Un punct asupra căruia aproape toţi jurisconsulţii sunt unanimi e ca- 

racterul mobiliar şi necorporal al dreptului de autor £). , , 
Sau încercat și alte denumiri, de pildă acea de proprietate întelec- 

tuală, expresiune ce d. Clunet crede că a fost pentru prima oară intrebuin 

ţată de legea spaniclă de la 10 Ianuarie 1879 *); asemenea și denumirea de 

1) Cu toate acestea perpetuitatea dreptului de autor există dejă în trei ţări : în Guatemala, in Mexico 

şi în Venezuela, Ă 
2) La prop. ind, art. et litt,, t. i, Introduction. 
3) Tr. de la prop. litt. et art, No. 9. 
4) La prop. ind. litt. et art. p. 135. 
5) Le droit des auteurs en Belgique, No. 7. 
6) GQ. H&rard. Tr. de la prop. întellectuelle, t. [, No. 56. 
7) Etude sur la Convention de Berne, p. 14. 
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drepturi intelectuale, propusă de d. dm. Picard *). Se ştie că Anglia șI 

Statele-Unite întrebuințează expresiunea de copyright (drepturi de copie). 

In conferințele diplomatice, din care a eşit uniunea internaţională din 

Berna, s'a vânturat îndestul toate aceste teorii și rezultatul a fost că, deși 

guvernul francez, credincios tradiţiunei, insista să se menţină vechea denu- 

mire de proprietate literară și artistică, sa ajuns la, înțelegerea de a se 

adoptă definitiv expresiunea de: «protection des droits des auteurs sur leurs ceuvres 

litteraires et artistiques». Aceasta e astăzi formula oficială a biuroului interna- 

țional din Berna, ceeace nu împedică că vechea denumire de proprietate 

literară și artistică vevine pururea în discuțiune. 

Oricare ar fi numele ce vom da dreptului de autor, importantul este 

că, odată acest drept recunoscut, urmează să-l ocrotim, cum e ocrotit în toate 

statele civilizate. Sinpurile ţări în lume cari nu au nici o dispoziţiune legală, 

- asupra dreptului de autor sunt: Abisinia, Afganistanul, Bulgaria, China, Congo, 

Siberia, Marocul, Muntenegrul, Oman, Orange, Persia, Sârbia și Siamul. Această 

siniplă enumărare e destul de elocinte. 
România a fost printre naţiunele premergătoare, de oarece, încă din 

1862, a admis principiul fundamental al asimilărei streinilor cu naţionali, 

principiu care, tocmai în 1886, a triumfat, prin convenţiunea din Berna, în : 

majoritatea statelor civilizate ale Europei. Cu un trecut atât de glorios, suntem . 

datori să asigurăm autorilor o ocrotire cât mai dreaptă şi mai raţională. 

* 

Una din formele cele mai practice ale acestei ocrotiri este aderarea 
la convenţiunea din Berna şi s'a observat că, dela 1886, se încheie din ce 
în ce mai puţine învoiri internaţionale pentru protecţiunea proprietăței literare 
și artistice. Lucrul este firesc, de oarece convenţiunea dela Berna coprinde 
xegulele cele mai înțelepte şi mai practice cu privire la dreptul de autor şi 
cum această convenţiune este deschisă tuturor îmbunătăţirilor ce sar propune 
de statele co semnatare cum şi de biuroul uniunei şi de congresele anuale ale 
asociaţiunei literare şi artistice internaționale, este firesc că ţinta generală este 
de a perfecționa dispozițiunile existente, fără a mai recurge la înţelegeri bi- 
laterale, cari nu ar aveă decât un teren de acţiune mult mai restrâns. 

Care ar fi noua situaţiune legală ce s'ar creă României prin aderarea 
ei Ja convenţiunea din Berna ? 

___ Contrar credinţei în deobşte răspândite, situaţiunea actuală nu sar 
schimba mult. Precum odinioară majoritatea publicului credeă că, la noi, nu 
există lege care să ocrotească pe autori, deși legea din 1862 eră perfect în 
vigoare, precum mai în urmă credinţa generală eră că streinii nu se pot bu- 

cură de drepturi egale cu naţionalii, decât în virtutea unor tractate speciale, 
ceeace sa dovedit judecătoreşte inexact, — tot astfel astăzi multă lume crede 
că ne-am aruncă cine ș . 3 i ca an fie în ce aventură grozavă, dacă am aderă la con- 
veni : ; de fapt însă, NOI, în urma. jurisprudenţei stabilite de 
Inalta curte. e sasatune ȘI Justiție, prin hotărirea sa dela 5 Iulie 1906, 
s ȘI Intraţi în uniunea internațională din B i „$ erna, după cum 
dovedi mai la vale. pb o vo 

In adev incipi unei di ecua ear principiul fundamental al convenţiunei din Berna este, 
s ma! sus, a ini i ii și A ; ] J » asimilarea streinilor cu naţionalii şi putem fi mândri, 

5) Bulietin de la conf. du jeune barreau, 1874, v. 50.
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că legiuitorul român a admis acest principiu încă din 1862. Din acest punct 
Faci mânia a ost anti-mergătoare, căci, la acea epocă, afară de 
rancia, puține ţări erau în Furopa, ca Portugalia, Prusia, Baden și 

Bavaria '), cari să nu pretindă o reciprocitate isvorând din convenţiuni 
diplomatice: ci se mulțumeau cu simpla reciprocitate de fapt sau reciproci- 

egală, 1svorând i cislațiunile inter ; 

ură streinilor drepturile lor » jeg eţiunila interne ale satele Pacate i ) a ac actualmente 
pante din uniunea internaţională din Berna, Italia, Suedia, Monaco și Elveţia 
admit acest principiu al reciprocităţei legale, ca şi România ; pe de altă parte 
Francia, Belgia, Luxemburgul și Egyptul acordă protecţiune tuturor statelor 
fără excepţiune, fără condiţiune de reciprocitate, prin urmare cu aceste șapte 
țări tratamentul egal există deja de fapt. Patru alte ţări: Anglia, Spania, Da- 
nemarea, și Norvegia pot consacra această reciprocitate de tratament printr'un 
singur schimb de note diplomatice, fără a fi nevoie să se incheie convenţiuni 
speciale, cari să fie aprobate de corpurile legiuitoare. Astfel dar dintre toate 
țările cari formează astăzi uniunea internațională din Berna numai patru sunt 
cu cari reciprocitatea de egal tratament artrebui consfinţită printr un tractat 
sau declaraţiune diplomatică aprobată de parlamente și aceste patru ţări sunt: 

Germania, Japonia, Tunisia, şi Haiti. Cu aceste trei din urmă cestiunea 

neprezintând nici un interes, rămâne în definitiv numai Germania. Dar este 

învederat că imperiul German nu va putea rămâne în condiţiunea de inferioritate 

în care se află, expunând pe autori şi artişti germani să continue a fi spoli- 

aţi de drepturile lor fără putinţă de urmărire, pe când autorii celorlalte state, 

care au reciprocitatea legală, să fie ocrotiţi în România ; dacă nu intrăm ime- 

diat în convenţiunea din Berna, Germania de sigur se va grăbi să ceară, 

pe cale diplomatică, recunoașterea reciprocităţei. De altminteri nici România 

nu are înteres, odată ce urmăreşte pe contrafăcători, de a acorda un mo- 

nopol contrafăcătorilor operilor Germane, legea trebuie să pedepsească de o 

potrivă pe toţi vinovaţii, de orice naţionalitate ar fi dânşii. 

Prin urmare, din punctul de vedere principal al asimilărei streinilor 

cu naţionalii, putem zice, fără exagerare că România este ca şi intrată în 

Convenţiunea din Berna. 
% 

  

1) lată exact, după d. A. Osterrieth, numele tuturor statelor cari, înainte de 1862, admiteau principiul recipro- 

cităţei legale : ducatul de Bader, decretul din 8 Sept. 1806, art. 4 ;— Anhalt Dessen, decretul din 15 Nov. 1827, art-9; 

— Danemarca, decretul din 7 Maiu 1828 şi legea din 24 Dec. 1857, art. 23; — Anhalt Câthen, decretul din 23 Dec, 

1828, art. 1 şi 10;— Hessa, legea din 23 Sept. 1830, art. 1 şi 9;-— Prusia, legea din il lunie 1837, art 98 și 

ordonanța din 5 lulie 1844, art. 4;— Saxa- Weimar, legea din 11 lan. 1839, art. 38; — Bavaria, legea îl 

Aprilie 1840, art. XII; — Brunswick, legea din 10 Febr, 1842, art. 21; — Regatul Saxei, legile din te el r 

1844, art. 11, din 27'lulie 1846, art. 11 şi din 30 lulie 1855, art. 1; — Austria, legea din 19 9 184 art 

39; — Portugalia, legea din 8 lulie 1851, art. 32; — Reuss, ordonanța din 24 Dec, 1827, ari. Ș i za A 

fenburg, legea din 1 Dec. 1827, art. 4; — Grecia, Codul Pena! din 1833, „art. 433 ; -- Angiia, agea into. 

Maiu 1844; — Norvegia, legea din 15 Sept. 1830. Voiu obseivă numai că, în Anglia, în i anemarca şi dor 

vegia, deși principiul reciprocităţei legale este admis, trebue prealabil să se pronunțe o or onanță n z ni pentr 

a -se dă efect acestui principiu; această ordonanţă fiind unilaterală, nu e nevoe de nici o negociere dip m tică, 

Adrian Huard, în lucrarea sa: Efude comparative des lâgislations frangaise «i Atrangăre an ma iăre de pr op! a 

industrielle, artistigue et lititraire, zice, la pag. 187, că exemplul Franciei, de a acore tu uror stre nilor aceleasi 

drepturi ca şi naţionalilor, fără nici o condițiune de reciprocitate, a fost urmat de venezire i de a N) Bee 

internaţional din Berna, ce am consultat asupra acestui punct, m'a lămurit asifel: ex ul origină În ei ai 

liane publicat în Contardo, Recopilacion de leyes (Santiago, „1886, p. 230) prev ea etreinli m si Coigune de 

de aceleaşi drepturi ca şi chilianii în timp de 10 ani, decât daca fac să apar. , în e o e Exelusiy 

opere dejă publitate în alte ţări ; — cât pentru Venezuela, acest stat nu acordă streini or decăt dreptul ee 

de a publică, reproduce sau vinde operile lor în tot teritoriul Republicei, cu ae a u 

operei, ceeace e departe de principiul reciprocităţei necondiționate, cum pretinde Huard.
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Să examinăm celelalte disposițiuni ale Convenţiunei din „Berna. 

Printre acestea cea mai de căpetenie este suprimarea oricărei forma- 

iităţi, atară decât aceea impusă de ţara de origină a operei (art. 2). Din 

acest punct de privire, România sar afla într'o situațiune excepţional de fa- 

vorabilă, căci prin legea din 23 Martie 1904, în urma propunerii mele An 

Senat, suprimându-se depositul obligatoriu și înregistrarea operilor la Minis- 

terul cultelor şi instrucțiunei publice, autorii români ar fi apărați în toate 

țările Uniunei și s'ar bucură de toate drepturile menţionate în Convenţiunea 

din Berna fără a fi nevoiţi să îndeplinească nici o formalitate. Fi ar avea 

o situaţiune privilegiată cum nu au nici unii dintre autorii statelor contrac- 

tante. Acesta este primul avantagiu ce am trage prin faptul aderărei noastre 

la Convenţiunea din Berna, avantagiu a cărei însemnătate nu va scăpa Juris- 

consulilor, cari ştiu că formalităţile încălcite și întortochiate sunt principala 

causă că împricinaţii nu'și pot căpătă. dreptatea ; dificultatea aceasta, e și mai 

serioasă pentru procesele de urmărit în străinătate, unde procedura este atât 

de variată şi greu de condus. 

(Cari sunt operile literare şi artistice ocrotite de Convenţiunea din 

Berna ? Articolul 4 al acestei Convenţiuni le enumerează în ordinea urmă-" 

toare : cărţile, broşurile şi orice alte scrieri; operile dramatice și dramatico-musicale; 

composiţiunile musicale cu sau fără cuvinte; operile de desen. de pictură, de sculptură, 

de gravură ; litografiele, ilustraţiunile, hărţile geografice : planurile, crohiurile şi ope- 

rile plastice, privitoare la geografie, la: topografie, la arhitectură sau la ştiinţe în ge- 

neral». Mui urmează această frasă: în fine orice producţiune din domeniul literar 
ştiinţific şi artistic care ar putea să fie publicată prin veri ce mod de tipărire sau 
reproducere» dar jurisprudența a stabilit că acest în fine restrânge protec- 
ţiunea numai la operile menţionate mai sus, astfel că Congresele literare şi 
artistice internaţionale din Weimar (1903) și Bucureşti (1906) au cerut ca 
această expresiune de enfin să fie înlocuită cu expresiunea en 0ufre, pentru 
a lărgi înţelesul şi a coprinde orice producţiune literară, științifică şi artis- 
tică. Dar astfel cum este astăzi în vigoare Convenţiunea din Berna operile 
ocrotite se mărginesc la cele specificate mai sus. 

Este adevărat că legea dela | Aprilie 1862, actua)lmente în vigoare, 
nu prevede anume toate aceste producţiuni ale spiritului; dar nu trebue 
uitat că această lege a fost copiată după legea franceză din 11793, care ase- 
meneu e foarte laconică, ceeace nu a împiedicat să fie, inaplicarea ei, întinsă 
la toate operile hterare și artistice. Tot astfel şi art. 339—342 din Codul 
nostru penal, pedepsind contrafacerile operilor literare și artistice cum şi re- 
presentaţiunile dramatice neautorisate, sunt inspirate din art. 425 şi 429 din 
Codul penal francez. Prin urmare este invederat că judecătorul român va fi 
dispus a urmă pilda dată de jurisprudența francesă pentru cazuri similare. 
Aceasta sa şi întâmplat. Sentința secției Il-a a Trib. Ilfov din 7 Decembre 
1898 declară că art. 1 al legei asupra presei din 1862, lege care garan- 
tează dreptul autorilor asupra scrierilor lor şi care e redactată în termenii 

ce mai largi posibili, „este generic : și că, fără deosebire de valoarea, sc6- 

DP „sau obiectul Gein dreptul autorilor este ocrotit de lege. Tot astfel şi 
rte de Casaţie și justiţie prin hotărirea sa dela 21 Septembre 1893 

lasă a aprecierea suverană a judecătorului să statornicească care sunt .ope- 
protecțiunca e ar merită să fie ocrotite. Este deci neîndoios că 

stanțele noastre judiciare chiar asupra operi-
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lor literare și artistice cari nu sunt anume citate de legea din 1862, cum 
s'a făcut deja pentru fotografii. o ” 

, Dar chiar dacă această ipotesă ar fi combătută, de indată ce legea 
din 1862 este recunoscută ca învechită şi ne mai răspunzând actualelor ce: 

rimțe, în urma progreselor făcute asupra materiei, este mai logic să ne în- 
trebăm dacă operile enumerate la art. 4 al Convenţiunii din Berna merită 
i ie oerotite pn contra reproducerilor ilicite, sub orice formă s'ar presenta 

le. atenţiune toate acele opere, orice om de bună credinţă 
va recunoaște că nu se poate, în mod arbitral, acordă protecţiune cutăror 
opere şi a o refuză altora; astfel în enumerarea de mai sus s'ar puteă poate 

adăoga „oarecari opere scăpate din vedere, dar evident că nu sar puteă 

scoate nici una, 
In privinţa traducţiunei, textul actual al Couvenţiunci din Berna (art. 5) 

este mai restrictiv decât acel al legislaţiunilor principalelor State şi decât 

jurisprudenţa stabilită în Franţa. În adevăr, el obligă pe autor să publice 

o traducere a operei sale în termen de 10 ani, fără de care pierde dreptul 

său exclusiv de traducţiune, pe când tendința generală este de a acordă au- 

torului un drept exclusiv de traducere, care să dureze tot atât cât şi dreptul 

său asupra operei originale. Dificultatea, în 1886, a provenit din partea Ger- 

maniei ; astăzi însă legea germană asimilează traducerile cu reproducerile 

ilicite. In Franţa, deşi nu a existat un text special de lege în privinţa tra- 

ducerii, instanţele judiciare au asimilat traducerile cu reproducerile. Tot astfel 

fără îndoială, ar procedă şi judecătorul român și asupra acestui punct cei 

patru autori!) ce au presintat lucrări la ultimul Congres literar şi artistic 

au fost de acord. Prin urmare, în virtutea principiului că: coine dă mai 

mult, dă şi mai puţin» putem afirma, că, în privința traducerilor, aderarea 

Rămâniei la Convenţiunea din Berna nu ar presintă nici o greutate. Nu pot 

purcede înainte, fără a repetă ce am zis de atâtea ori, că piedicile ce sar 

pune peutru a micşoră numărul nesăbuitelor traduceri, făcute de oameni ne- 

pricepuţi, ar fi. în interesul păstrărei limbei şi propășirii literaturei. 

* Sunt însă trei soiuri de opere, ocrotite de Convenţiunea din Berna, 

dar despre cari nu se pomenește în legea noastră astăzi în vigoare : operile 

postume, anonime şi pseudonime. In afară că aceste opere sunt de o mai 

mică însemnătate, nu socotesc că li se poate xefuza protecţiunea, de îndată 

ce. principiul protecţiunei este admis; prin faptul chiar că aceste denumiri 

sunt generice, putând coprinde într însele orice fel de lucrări ştiinţifice, ar- 

tistice şi literare, nu poate fi un moment cestiune de a le respinge în bloc, 

când mai nainte s'au statornicit drepturi de protecţiune pentru lucrări simi- 

lare. Nici asupra acestui punct, aderarea României la Convenţiunea din Berna 

nu poate întâmpina stavile serioase. | | , 

Regimul aplicabil ziarelor astfel cum îl statorniceşte Convenţiunea din 

Berna, se deosebeşte întrucâtva de cel actualmente în wgoare in România. 

Art 7 al acestei Convenţiuni stipulează că: „Romanele foiletoane, între cari se 

coprind şi nuvelele, publicate în ziare sau veviste periodice ale uneia din ţările Uniu- 

nei, nu vor puteă fi reproduse, în original sau în traducere, în celelalte ţări ale Uniu- 

nei, fără autorizarea autorilor san cesionarilor lor“. Iată pe de altă parte cum sună 

art. 3 al legii din 1862: „Articolele ce antorii sau proprietarii lor nu vor voi că 

Dr 

1) D-nii C. Hamangiu, Ion T. Ghica, Al. Nicolau şi T. G. Djuvara. 
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să se reproducă în alte jurnale, vor trebui a purtă la început nota că reproducerea, 

este oprită, se înţelege numai articolele literare şi ştiinţifice“. In fond, protecțiu- 

nea este acordată şi de v parte şi de alta, atât numai că după Convenţiunea 

din Berna protecţiunea se acordă romanelor foiletoane și nuvelelor, fără a 

se face pe original nici o menţiune, pe când legislatorul român cere această 

menţiune pe toate articolele literare și ştiinţifice. Reserva însă este obliga- 
to rie chiar după Convenţiunea din Berna, aliniatul 2 al art. 7, pentru toate 
celelalte articole de ziare şi de reviste periodice; dacă rezerva de interzicere 
nu este făcută, reproducerea este permisă, cu condiţiune de a se arătă iz- 
vorul, In fine după ultimul aliniat al articolului 7, „nici întrun caz interzicerea, 
nu se poate aplică articolelor de discuţiune politică, noutăţilor zilei şi faptelor diverse“. 
Aceste trei din urmă sunt dar libere de a fi reproduse. In aceste condițiuni, 
se poate zice că toată libertatea este acordată discuţiunei şi drepturile pu- 
blicului de a fi bine informat sunt ocrotite. Atât numai se poate obiectă că 
Convenţiunea din Berna, în textul ei actual, este prea liberală sau mai exact. 
imprudentă în ceiace priveşte dreptul de a reproduce noutăţile zilei şi fap- 
tele diverse, drept ce poate dă loc la abuzul care constitue concurenţa, nele- 
ală ; de aceia și diferitele congrese ale Asociaţiunei literare şi artistice inter- - 
naționale au cerut îngrădirea acestui drept. Dar acest punct va merită 
discuțiune în alcătuirea procctului de lege asupra dreptului de autor. De o 
cam dată, Convenţiunea din Berna dă mai multe garanţii decât i sar puteă,- 
reclamă. | 
„mi mai rămâne să semnalez o deosebire între tratamentul Conven- 

țiunei din Berna şi acel al legei din 1862 cu privire la termenul de pro- 
tecţiune acordat operilor autorului după moarte: Convenţiunea din Berna 
cere un minimum de 30 ani, pe când noi nu dăm decât 10 ani. Acest ter- 
men, unul din cele mai scurte care există (cel mai scurt e cel de 5 ani din 
Chi), a fost împrumutat legei franceze din 1793; de atunet j i ă € insă, în 
Francia protecţiunea a ajuns să fie asigurată pentru 50 ani după moartea 
autorului, termen adoptat şi de Belgia, Danemarca, Ungaria, Norvegia, Por- 
tugalia, Rusia, Suedia, etc. Până şi în Turcia e un termen de 40 ani, dela data publicărei operei. Chiar dacă : . ă nu am merge i 
iua, Dogoarel, operei. Ohiar dacă ge până la, termenul cel mai g » adoptat de pana, în tot cazul cel puţin admitem ter- menul de_30 ani, înscris în legislaţiunile Germaniei, Austriei, Japoniei şi A PA veţiei. Prin urmare și din acest punct de vedere aderarea României la Con- vențiunea din Berna nu prezintă nici o dificultate. 

Acestea sunt analizat : NOE SIR 
Berna, dintre cari „zare punct cu punct, dispoziţiunile Convenţiunei din 

) 1 majontatea și în tot cazul cele mai de căpetenie snnt conforme dirpoziţiunilor legei nostre în vigoare, iar cele cari prezintă deo- sebiri de detali, nu sunt de natură a ne împiedică să intrăm în Uniunea internaţională pentru ocrotirea dreptului de autor 
După ce am arătat puţinele restricțiuni ce Convenţiunea din Berna pune acelor cari doresc să intre în Uniunea internaţională din 1886, îmi 2 rămâne să arăt și câteva materii i âne it și ci eri, pe cari 'ea le rezervă î i slaţiunilor naţionale. Acestea sunt: a in mod formal legi 

Aaa icațiuni destinate învă ământului . zute la art, 8 al Convenţiunei (vezi art. 5 al leoii din Ai , a prevă 
contrafacerilor (vezi art. 6 al legii 5 ) ; sechestrarea 

iai d din 1862 și art — 342 di penal) ; limitele apropriaţiunei indirecte (adoptaţiunile ocazii A y, cosul
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activitatea, despre care legea română i 
|; ca ș , A 

cercul acestei liber o , șI cea franceză nu se ocupă *). In 

putem de pildă erat rea xezervă i ițiativei legislaţiunilor interioare, noi 

virilor judecătorești, a dopo i a dă autorizare a actelor oficiale, a hotă- 

întrunizi publie ȘUL, & € uri or parlamentare şi a discursurilor rostite în 
niru publice, a articolelor de discuţiune politică, a deseripţiunilor inven- 

țiunilor științifice, a noutăţilor zilei itatiunilor în phiunilor inven 
A , țlor zilei, a citaţiunilor în scop de critică şi pole- 

da sau pentru opere destinate învățământului, a fotografiilor fară nume 
N tor Putem permite orestomatiele, antologiele şi culegerile de fragmente 

e, putem permite executări și reprezentaţiuni de opere musicale sau dra- 
matice în scop de binefacere, ete., etc. 

_ Din cele expuse mai sus reese, în mod învederat, nu numai că, fiind 

dată legislaţiunea liberală astăzi în vigoare în România, aderarea la Conven- 
țiunea, din Berna e o simplă formalitate, dar încă îndeplinirea acestei forma- 
lităţi prezintă mari înlesniri și avantagii pentru scriitori, artişti și editori. 

Aceştia, în primul rând, vor fi într'o situaţiune cum nici unii alții 

nu au din punctul de vedere al formalităţilor, de oarece ei nu vor aveă 

absolut nici o formalitate de făcut în toate celelalte ţări ale Uniunei, pen- 

tru ca operile lor să fie ocrotite, pe când scriitorii și artiștii streini sunt, mai 

mult sau mai puţin, toţi supuşi oare căror formalităţi de. inregistrare, de 

depozit, etc. | 

In al doilea rând von: stabili un fel de drept public general în ma- 

terie de proprietate literară și artistică. In adevăr, în afară de Austro-Ungaria 

toate Statele civilizate ale Europei fac parte din această Uniune In- 

ternaţională cu sediul în Berna; dar şi în Austro-Ungaria mișcarea este 

atât de puternică, încât aderarea imperiului dualist se poate face dintr'o 

zi într'alta : dejă Societatea autorilor, compozitorilor şi editorilor de muzi- 

că din Viena, Corporaţiunea artiştilor vienezi, cum şi Comitetul Asociaţiu- 

nsi librarilor-editori austriaci s'au pronunțat pentru intrarea Austriei în 

Uniune *). Astfel vom aveă regule identice, de o potrivă aplicate în toată Eu- 

ropa cultă: şi noi nu avem nici un interes de a vedea stabilindu-se trata- 

mente diferenţiale în această materie. ot așa și în cestiunea protechunei 

consulare, deşi România nu a încheiat convenţiuni consulare cu toate Puterile, 

“a admis să se acorde tuturor streinilor tratamentul de care se bucură în 

special Italia. Pentru ce, de pildă, cum e astăzi situaţiunea legală, contra- 

făcătorii ar continuă să exploateze operile germane, pentru că nu există nici 

reciprocitate legală, nici reciprocitate diplomatică între Germania Și „Ro- 

mânia, pe când contrafacerile operilor franceze, italiene, belgiene, elveţiene, 

ete., sunt pedepsite la noi ? Un tratament legal trebue statornicit pentru toţi 

"> 

streinii. De altmintreli este și periculos, pentru 0 țară mică, să lase rezol- 

vaxea acestor cestiuni negocierilor diplomatice, pentru că Puterile cele mari 

apasă cu toată influenţa lor preponderentă și obţin totdeauna mai mult de 

cât ar trebui să li acorde. Acesta e un punct de vedere care merită toată 

atențiunea oamenilor politici şi este mult mai prudent și mat înţelept de a 

intră în Uniunea Internaţională din Berna, punându-ne astfel pe picior de 

perfectă egalitate cu toate Puterile Europe! centrale. 

*, C£. Memoriul Biuroului Internaţion 

littâralre et artistigue des Etrangers 7econnus par 

*) CE. Die Berner Convention zum Schulze der 

von Carl Junker, Wien 1900. 

  

al din Berna, pubiicat în lucrarea mea: Les droils de propritte 

la justice en Roumanie, P. 72, 
, 

, W'erke der Literatur und Kanst und Oesterreich- Ungar,
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Incontestebil că, în această afacere, interesul bine înțeles al propăși- 

rei literaturei ai arti naționale ne îndeamnă la acest pas. Dare la mijloc 

o cestiune de demnitate. După cum, foarte judicios se exprimă d. Alcide Darras: 

„E. on obiceiu primejios de a rezolva chestionile de diept numai prin consideraţiuni 

de interes; eentrafacerea este o hoţie; morala este o datorie şi nu trebue precupețită“ 

Do ce nu am admite că se vor naşte și români ale căror opere să fie căutate 

în străinătate ? Și ar fi oare drept să nu sc bucure și dânşii de protecţiunea 

in deobate acordată tuturor autorilor străini? Un modest exemplu am avut 

cu composiţiunile muzicale ale lui Ivanovici cari au îmbogăţit pe numeroși 

editori stăini, pe când autorul a murit sărac. Ni se va răspunde: cu o floare 

nu so faco primăvara. Asa este, dar dacă atmosfera ambiantă e năbuşitoare, 

cum mai pot răsări florile artistice? Indărătnicia ce s'a arătat în această che- 

stiune s'a manifestat și în aceia a brevetelor de invenţiuni. Multă vreme s'a 

susținut serios că noi nu avem şi nu putem avca inventatori şi ca 0 Ccons0- 

cinţă monstruoasă se cerea menţinerea aceleiași stări de lucruri scandalo: se în 

care România cra centrul de acţiune al piraţilor industriali, cum a fost şi a 

piraţilor literari. Astăzi insă avem o lege asupra brevetelor de invenţiune 

si ca o sancţiune imanentă, s'a văzut numai decât acea admirabilă invenţiune 

a D-lui Theodorescu, care « ca o binecuvântare cerească pentru instituțiun2a 

„Vatra Luminoasa“ eşită din ercerul genial, sau mai drept zicând din inima 

mesccat do miloasă a Majestăţei sale Reginci ; masina pentru orbi este astăzi 

respândită pe toată suprafaţa globului și graţie brevetului de invenţiune, care 

sc va respecta şi în străinătate, ca va râmâne o invenţiune românească și 

banii ce se vor strânge vor alina mii de mii de suferinţi. 

De ce nu am admite că și alte asemeneă opere românești, fie din do- 

meniul atiinţific, literar şi artistic, fie din acel al industriei nu ar izvori din 

imaginaţiunea românului ? Nu numai țările cele mari numără cugetători ageri: 

pilda ne stau Belgia, Elveţia şi Olanda. 

Singura obiccţiune ce s'a făcut adescori e că literatura română se 

află incă în fage şi are ncvoie de so adăpa la izvorul literaturelor streine. 

Obiccţiunea aceasta. serioasă în vremuri, nu mai poate atârnă în cumpână 

astă-zi ; acei ce' o fac, dacă nu sunt interesaţi în cauză, deprinşi a trăi din 

munca altora, apoi de sigur atunci nu cunosc producțiunile naţionale din timpul 

din urmă, de cari literatura și arta română sc pot cu drept făli. Fără o ocro- 

tire dreaptă și eficace, scriitori și artistii noştri nu pot lupta cu puhoiul de 

traducţiuni şi de reproducţiuni nesâbuite, cari scăleie sărmana limbă Româ- 
ncască şi pun stavile propâşirei literaturei și artei naţionale. De altminteri 

acriaţi obiecţiane sa fAcut acum vru-o treizeci de ani şi în domeniul in- 

dustriei şi comerţului : din fericire insă românul s'a arătat destoinic în nu- 
meroase industrii și meserii astfel că astăzi putem să ne mândrim că nu mai 
suntem. în parte cel puţin, sub jugul «conomic al străinătăței, In ordinea cul- 
turei naţionale, să avem as-menea incredere şi să ne desbrăcăm de nişte de- 
prinderi ruşinosse de spoliare, care omoară spiritul de iniţiativă, inăbusesc 
orice svânt generos câtre un ideal naţional şi ne reduce a fi nişte instru- 
mente serile sau niște paraziți, ca acei pe cari Iloraţiu îi poreclea cu do- 
spreţ. imcilalorum sercum pecus. 

„De alifel ori care ar fi desnădâjduirea traducătorilor și editorilor cari 
uriiau din munca autorilor străini, nu ne mai putem reintoarce la starea de 
imorală sâjbălcecie dinainte: că rom aderă sau nu la Convenţiunea din Berna,
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că vom face sau nu o nouă lego a dreptului de autor, mai sănătoasă şi mai 
potrivită cu progresele săvârşite în lumea civilisată în timpul din urma, ju- 
xisprudenţa română este astăzi astfel, încât drepturilor autorilor străini sunt 
deplin ocrotite şi va depinde numai de agcrimea lor ca să impiedice pe vii- 
tor contrafacerile și reproducerile ilicite, printre cari de sigur putem număra 
şi traducerile neautorisate. 

| „Lucrurile stând astfel, e mult mai raţional și mai demn să regulâm 
definitiv cestiunea dreptului de autor sau, cum se zice în mod curent, a pro- 
prietăţii literare şi artistice, 

Acelor ce se împotrivesc, în afară do argumentele expuse mai sus, 
trebue să le punem .în vedore că regulamentarea droptului do reproducere 
a operilor literare şi artistice nu însemnează nici de cum împiedicarea ca 
ele să fie reproduse sau traduse; în general drepturile do autor, pontru strâi- 
nătate, sunt foarte modeste şi în special în ceiaco priveşte Franţa se fac in- 
vocli sau abonamente cu societatea oamenilor do litere din Paris, cu aceea 
a compositorilor de musică și a autorilor dramatici, eto., în condițiuni din 
celo mai puţin oneroase. Co morală este accea do a plăti traducătorilor, cari 
copiază şi fac în definitiv o lucrare secundară, şi a nu da nimic autorului 
principal ? Cea mai elementară omouio ne îndeamnă cel puţin să împărţim 
recompensa, pe din două între autorul operei originale şi traducător. 

Aderarea la Convenţiunea din Berna ar avea de primă consecinţă 
împuţinarea unui adevărat proletariat de traducători : acestia ar fi, puțin câte 

puţin, înlocuiţi prin scriitori originali cari sar inspiră dircet din istoria na- 

țională, din frumoasele şi poeticile legende ale poporului român. 
Prin îmtrarea României în uniunea internaţională din Berna am avea 

marele avantagiu să împărtăşim, treptat, lentele, dar sigurele progreso ce lo- 

gislaţianea in materie de propriotate literară și artistică va face în cursul 

anilor curgători ; cu chipul acesta, fâră trudă ulterioară, „fără zvârcoliri in- 

terne, ne vom perfecţionă şi noi încetul cu încetul legislaţiunea cu privire la 

dreptul de autor. | , , 

E timpul ca şi la noi, scriitorul şi artistul să nu mai fio obligat să 

se înroleze printre funcţionari pentru a puteă trăi; dândui independenţa 

teaiului, îi vom lumină şi mai mult mintea și vom înălţă inima, pentru a 

creă de acele opere maestre, cari fac gloria unui popor. 

Sa pregătim o soartă mai bună scriitorilor și artiştilor, în aceat an 

jubilar, care este primul popas al neamului românesc în calea ascendentă, 

la sfârşitul căreia nădăjduim să atingem telul dorit al înfrăţirii gi sl depli- 

nei propășiri a tuturor păturilor sociale. , | exc | 

În raportul său dela 19 Iulie 1793, convenţionalul Lakanal exclama : 

„Geniul, în tăcere, alcătueşte o operă care împinge departe canoştinţele omeneşti : 

iraţii literari ede, iar autorul păşeşte spre nemurire printre vrorile mi- 

Perie Das opii Iu CAN Cetăţeni, urmaşii bela: Cornelia s'aa stins în sărăcie i: | 

Tot astfel și la noi, neamul românesc va deplânge pururea şi cu drep 

cuvânt că Eminescu, genialul poet a cărui limbă a rămas până astăzi nein- 

trecută, s'a stins și el în sărăcie, pe când cel d'intâiu băcan sau arendaş ve 

i ilui lagoslovită ţară. 
netic, se îmbogățește cu nemiluita în această b _ 

Dacă toate naţiunile civilisate, au luat măsuri drastice pentru A „pre 

întâmpină repetarea unor asemenea scandaluri sociale, e timp să le ini noi. 

E timp să dăm o ocrotire temeinică limbei strâmotețu,
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însăşi existența sa. Nimeni nu a zugrăvit mai bine primejdia care o ame- 

nință, decât Majestatea Sa Regele, în şedinţa Academiei dela 2 Aprilie 1905: 

„Dorinţa Mea, a zis Augustul nostru Suveran, este ca Academia să scape 
A 

aceste odoare amenințate a cădeă în uitare, redându-le locul la care au drept şi să 

pue o stavilă la acest văl de nepăsare pentru graiul bătrânese, stârpind totodată bu- 

ruienile neologismului care înăbaşe limba strămoșească. 

„De ce să ne ferim de aceste locuţiuni vechi, cu obârşie așa de curată ca 

aceea a liturghiei și a letopiseţilor ţărei şi cari nici arhaisme nu sunt, de oarece le 

întâlnim în limba, bisericei şi a popornlui. Mult mai de temut sunt aceste neologisme 

sterpe, cu formă şi înţeles pocite, cari nu aduc nici o idee nouă, ci isgonese numai 

cuvinte curat românești spre a le înlocui cu altele streine, cu înţeles absolut identic, 

ca spre pildă: avansare, în loc de înaintare şi voiaj, în loc de călătorie. 

„Aceste parasite răutăcioase sunt mii; numărul creşte pe zi ce merge şi sfâr- 

şitul lor va fi schilodirea limbei. Strecurarea lor o datorim în mare parte vieţei po- 

litice, obiceiurilor apusene şi educaţiunei copiilor în străinătate. 

„Urmarea cea mai de plâns a acestei greşite îndrumări este şanţul ce se sapă 

între limba claselor culte şi neprihănita limbă a poporului. Despărţenia aceasta trebue 

dar cu orice preţ preîntâmpinată, ca o primejdie pentru neamul românesc, a cărui 

unitate se întemeiază pe legea şi limba sa“. | 

Aceste memorabile cuvinte să ue steă pururea în minte și în inimă, 

pentru a ne călăuzi în lupta ce trebue să ducem cu toţii împotriva primej)- 

diei acestia. Iar mijlocul cel mai priincios, pentru a atinge țelul dorit, este 

de a îngrădi abusul contrafacerilor, a reproducerilor şi a traducerilor neau- 

torisate, acordând scriitorilor naţionali putinţa de a trăi din munca lor şi 

de a creă opere originale. 
In materie de proprietate literară și artistică, mai mult ca în orice 

altă ramură a activităţii omeneşti, trebue să medităm serios faimoasa zică- 

toare latină: „Suum cuique tribuere“. 

Trandatir G. Djuvara. 

Iată și ante-proiectul de lege asupra dreptului de autor prezentat de 

subsemnatul ca raportor al comisiunii însărcinate cu elaborarea lui.) 

CAP. 1. — Dispoziţiuni generale. 

Art. 1. Autorul unei opere ştiinţifice, literare sau artistice are dreptul 

exclusiv de a o dă publicităţei sau de a o reproduce, în orice mod, sub ori 

ce formă și pentru orice întrebuințare ar fi. 
Sunt astfel ocrotite toate manifestările cugetărei, scrise sau vorbite, 

date sau nu la lumină, înfăţişate prin orice mod de reproducere actual sau 

viitor, cum sunt: cărțile, broşurile și publicaţiunile de tot soiul, între cari 

se coprind și ziarele şi revistele periodice ; discursurile, conterinţele, lecţiu- 
nile publice, pledoariile şi predicile ; operile dramatice şi dramatico-muzicale 

compoziţiunile muzicale cu sau fără cuvinte şi operile choregrafice ; picturile, 
desenurile, gravurile litografice, ilustraţiunile, hărţile geografice și topogra- 

1) Comisiunea a fost numită de d. M. Vlădescu, fost Ministru al Cultelor și: Înstrucţiunei i 

şi de D. Orceeanu, Ministrul Justiţiei, şi compusă din d-nii C. Dissescu, Cyru O econoren, D. Quaueliunei Publice 
ârea, T. Q. Djuvara, Nicolae Petrașcu, Al. D. Xenopol, ]. Th. Florescu, N. Nicolescu, M. Holban şi ]. Th. Ghica
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fice, planurile arhitecturale ; fotografiile ; sculpturile, etc., întrun cuvânt 
toate operile artelor grafice și plastice, ori care ar fi meritul, scopul şi în- 
suşirea, lor. o 

Art. 2. Scriitorul sau artistul care lucrează pe socoteala unui alt seri- 
itor sau artist este presupus că a cedat acestuia dreptul său de autor, afară 
de convenţiuni contrarii. 

Art. 3. Dreptul de autor este mobiliar, cesibil și transmisibil, în to- 
tal sau în parte. 

Art. 4. Exerciţiul dreptului de autor nu este supus îndeplinirei nici 
unei condițiuni sau formalităţi. 

Pentru urmărirea dreptului de autor este destul ca numele autorului 
să tie indicat pe opera sa. 

Depozitul prevăzut de legea din 23 Martie 1904 se menține numai 

în scopul exclusiv de a îmbogăţi bibliotecile publice. 
Art. 5. Dreptul de autor se inchezășueşte moștenitorilor autorilor sau 

tuturor celor în drept în răstimp de 50 de ani după moartea autorilor. 

După trecerea, acestui termen, operile cad în domeniul public şi re- 

producerea lor este îngăduită ori-cui. 
Art. 6. Cesionarul dreptului de autor sau al obiectului pe carel 

materializează o operă de literatură, de muzică sau a artei desenului, nu 

poate modifică opera, pentru a o vinde sau a o exploată, nici schimbă titlul 

operei, nici expune în public opera modificată, fără învoirea autorului sau 

acelor în drept. 
Ayt. 7. Se exclud dela protecţiunea legei de faţă creaţiunile inte- 

ligenţei cari produc un rezultat industrial și pentru cari se pot obţine bre- 

vete de invenţiuni. 
Art. 8. Sunt considerate ca ilicite, dacă nu au autorizarea autorului: 

reprezintarea şi executarea, publică ; reproducerile, cu trunchieri, adăogiri sau 

schimbări, cum sunt: adaptările, localizările, transformările romanelor şi nu- 

velelor în piese de teatru şi vice-versa; arangiamentele muzicale, reprodu- 

cerile prin mijlocirea unei alte arte, ilustrațiunile unei opere; reproducerile 

operilor muzicale prin instrumentele de muzică mecanică, prin tonografe, 

cinematografe, aristoane, pianole, ete. | 

Art. 9. Dreptul de reproducere este independent de dreptul de pro- 

prietate asupra obiectului material, prin urmare cesiunea obiectului material 

nu împlică cesiunea drepturilor de reproducere şi vice-versa, 

CAP. 1. — Despre traducţiune. 

Art. 10. Autorul unei opere are dreptul exclusiv de a autoriză tra- 

ducerea ei. 
Cesiunea dreptului de autor n 

ducere, afară de o stipulațiune formală în acest sens. i 

Avi. 11. 'Traducerile neautorizate de autorii operilor originale sunt 

considerate ca reproduceri ilicite și pot fi urmărite ca atari. 

"Praducerile autorizate sunt ocrotite ca și lucrările originale, în ceea 

ce privește textul traducerei ; fiecare însă este liber a face, cu învoirea a- 

utorilor, alte traduceri după textul original al scrierei. 

u implică și cesiunea dreptului de tra-
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CAP. III. — Despre operile muzicale şi artistice. 

Art. 12. Nici o operă muzicală nu poate fi executată sau reprezen- 

tată în public, în total sau în parte, fără invoirea autorului. | 

Art. 13. Dreptul autorului asapra compozițianilor muzicale coprinde 

dreptul exclusiv de a face arangiamente asupra motivelor operei originale. 
Art. 14. Este permisă înserarea, într'o culegere specială destinată 

şcoalelor, a mici compozițiuni muzicale, dejă publicate, cu sau fără textul 
original, dacă se va arătă izvorul. | 

Art. 15. Oricine va reproduce, în mod licit, o operă artistică, prin 
mijlocirea unei arte deosebite de acea a originalului, va fi considerat ca a- 
utor şi se va bucură de ocrotirea legei de faţă. | 

Art. 16. Nici autorul, nici proprietarul unui portret nu are dreptul 
de al reproduce sau de a] expune în public, fără învoirea persoanei repre-: 
zintate, sau a celui în drept douăzeci de ani după moartea persoanei reprezintate. 

Persoana reprezintată sau indrituiții au totdeauna dreptul de a re- 
produce asemenea portrete. | 

Art. 17. Cesiunea unui obiect de artă nu implică cesiunea, dreptului 
de reproducere în folosul cumpărătorului. 

, CAP. IV. — Despre operile inedite, anonime şi postume. 

Art. 18.—Luerările literare şi muzicale inedite nu pot fi secuestrate, 
nici lucrările de artă, cât timp trăeşte autorul lor şi cât timp ele nu an fost 
date pentru vânzare sau pentru publicitate. 

Art. 19.—Dreptul de autor asupra operilor anonime are o durată de 
50 de ani, cu începere dela prima publicare licită a operei. El e exercitat 
de editor, pe câtă vreme adevăratul autor nu s'a făcut cunoscut. Când a- 
utorul s'a făcut cunoscut înaintea expirărei acestui termen dreptul lui se pre- 
lungeşte cât va mai trăi şi încă 30 de ani după moartea sa, 

” Operile, cari apar sub numele unei persoane morale, sunt asimilate 
cu operile anonime. | 

Art. 20. Proprietarii unei opere postume se vor bucură de dreptul 
de autor în răstimp de 50 de ani, din ziua când opera va fi publicată, re- 
prezintată, executată sau expusă. 

CAP. V. — Despre colaboraţiune. 

Art. 21. Colaboratorii au dre &i 0) pturi egale asupra operei comune, afară 
de convenţțiuni contrarii. 

Ar. 22. In caz de neînțelegere intre colaboratori, tribunalele vor 
statornici asupra exploatărei operei. 

Colaboratorul, care nu primește exploatarea, poate să refuze de a fi 
părtaş la cheltuelile ca şi la beneficiile acestei exploatări şi poate cere ca 
numele său să nu fie indicat pe operă. 

Art. 23. Dreptul de autor dăinueşte în folosul tuturor celor în drept 
50 de ani după moartea celui din urmă dintre colaboratori. 

In lipsa urmașilor sau indrituiţilor unui colaborator, partea sa revine 
celorlalţi colaboratori sau celor ce sunt în posesiunea drepturilor lor. 
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CAP. VI. — Excepţiuni la regulele de mai sus. 

Art. 24. Reproducerea actelor oficiale ale autorităţilor publice și re- 

producerea hotăririlor judecătorești nu pot fi oprite. | 
Art. 25. Discursurile parlamentare şi discursurile rostite în întruniri 

publice sunt proprietatea autorilor lor, dar pot fi reproduse în toate ziarele 

politice. 
Art. 26. Se pot vetipări, fără prealabilă autorizare, articolele de 

„ diseuţiune politică, descripțiunile invenţiunilor ştiinţifice, noutăţile zilei și 

„faptele diverse“, indicându-se însă izvorul de unde au fost împrumutate. 

Reproducerea informaţiunilor de presă va fi totuşi interzisă, când se 

-va dovedi că constitue o concurenţă neleală. 

Art. 27. Dreptul de autor nu împedică dreptul de a face citaţiuni, 

întrun scop de critică şi de polemică, sau pentru opere destinate învăţă- 

" mântului. 
| 

Ant. 28. Sunt permise crestomatiile, antologiile şi culegerile de frag- 

mente alese, reproducând pentru şcoli, bucăţi literare sau ştiinţifice, cu con- 

diţiune ca să se indice izvorul şi numele autorilor și să nu se modifice nici 

de cum textul original.. 

Art. 29. Fotografiile pot fi reproduse, dacă nu poartă pe dânsele nu- 

mele autorilor lor. 

Art. 30. Se vor îngădui executările și reprezentaţiunile operilor dra- 

matice, muzicale, dramatico-muzicale şi chroregrafice, organizate în scop de 

binefacere, chiar fără o prealabilă învoire a autorilor. 

CAP. VII. — Despre contrafaceri. 

. Art. 31. Orice ştirbire, rău voitoare sau frauduloasă, adusă dreptului 

de autor, constitue delictul de contrafacere şi dă loc la despăgubiri civile, 

lăsate la aprecierea justiţiei (art. 339 C.P.) E 

Pot astfel și orice usurpare a numelui unui autor, precum şi imita- 

rea trauduloasă a semnăturei lui și a oricărui semn distinctiv adoptat de dânsul, 

In privinţa vânzărei şi introducerii în România a oyierilor contra- 

facute se vor aplică dispoziţiunile art. 340 din Codul Penal. 

Art. 82. Pedepsele delictelor de contrafacere sunt cele prevăzute la 

art. 341 din Codul Penal. 

În caz de recidivă, pedeapsa va fi îndoită. 

CAP. VIIL. — Despre confiscări şi distrugeri. 

Art. 33. Confiscarea operilor sau obiectelor contrafăcute, cum şi a 

tuturor uneltelor cari au slujit la săvârşirea delictelor de contrafacere se va 

face potrivit art. 34 din Codul Penal. | 

Asemenea şi confiscarea încasărilor reprezentaţiunilor teatrale ilicite 

(Ast. 342, C. P.) | | 

Avt. 34. Distrugerea exemplarelor fabricate sau răspândite fără au- 

torizare, precum şi & uneltelor întrebuințate pentru faptuirea acestor contra- 

faceri sau reproduceri ilicite, poate fi cerută, pe cale civilă sau penală.



20 ADERAREA ROMÂNIEI LA CONVENȚIUNEA DIN BERNA 

CAP. IX. — Dispoziţiuni finale. 

Art. 35. Intracţiunile la legea de faţă se vor urmări numai după 
plângerea persoanei a căror drepturi au fost călcate. 

Autorul va puteă alege calea penală sau civilă. În. cazul din urmă 
constatarea contrafacerei se va ordonă de Președintele Tribunalului. 

Afacerea se va judecă sumar şi de urgenţă. 
Art. 36. Acţiunea civilă sau penală se prescrie după trecerea a cinci 

ani din ziua publicărei, reprezentărei. sau punerei în vânzare a operei con-. 
trafăcute. : 

Art. 87. Legea de faţă se va aplică tuturor operilor ştiinţifice, lite- 
rare şi . artistice, care, în momentul promulgărei ei, nu vor fi căzute în 
domeniul public. Se vor respectă numai convenţiunile mai înainte încheiate 
între părţi. 

Art. 38. Autorii nu pot cere despăgubiri pentru reproduceri săvâr- 
şite înainte de promulgarea lege: de faţă , vânzarea însă a acestor repro- 
duceri este interzisă, după intrarea în vigoare a acestei legi, afară de o în- 
țelegere care ar interveni între proprietarii lor şi autori. 

Ari. 39. Streinii se vor bucură în România de toate drepturile înche- 
zășuite prin legea de faţă, pe un tefen, care nu va depăşi pe cel prevăzut 
de legea română. Totuși dacă aceste drepturi vor încetă, mai înainte, în ţara 
lor, ele vor încetă, în .acelaş timp, și în România. 

Art. 40. Art. 1—11 din legea dela 1 Aprilie 1862, Regulamentul din 
4 Maiu 1862 și orice dispoziţiuni contrarii acestei legi sunt și rămân abrogate. 

Raportor, TRANDAFIR G. DJUVARA. 

    

 


