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Od Redakcji
Książka, którą trzymają Państwo w rękach, niewątpliwie zasługiwała
na wznowienie. Stanowi jedną z najważniejszych prac z dziedziny prawa
autorskiego. Spojrzenie Autorki na zasadę terytorialności praw na dobrach
niematerialnych do dziś pozostaje nowatorskie. Ponowne wydanie dzieła było jednak przedsięwzięciem wydawniczym tyleż uzasadnionym i potrzebnym, co najzwyczajniej w świecie – trudnym.
W pierwotnej wersji monografia stanowiła sfotografowany maszynopis, dlatego nie mogła zostać po prostu zeskanowana i poddana graficznej
„obróbce”. Konieczne było jej przepisanie. Dopiero potem mogliśmy dokonać kolejnych czynności, takich jak redakcja, skład, łamanie czy zaprojektowanie okładek. Autorka zaangażowała się w cały proces wydawniczy,
co wpłynęło na jego pomyślne zakończenie. Wszystkie prace redakcyjne
wykonały osoby na co dzień współpracujące ze Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica.
Ponieważ niniejsza monografia jest wznowieniem, staraliśmy się w maksymalnym stopniu dochować wierności oryginałowi. W zasadzie zostały
zachowane reguły ortografii i interpunkcji z okresu, gdy monografia
po raz pierwszy ukazała się drukiem. Ujednolicono sposób powoływania poszczególnych źródeł. Pewien problem dotyczył prac, które były
„w druku” w momencie, gdy książka została wydana po raz pierwszy.
Są one obecnie już dawno opublikowane. W porozumieniu z Autorką
podaliśmy pełny zapis bibliograficzny tych pozycji. Dzięki temu zainteresowany Czytelnik może je bez problemu odnaleźć. Naszym zdaniem
mieści się to w konwencji reprintu. Zawartość merytoryczna książki nie
ulega zmianie poprzez uszczegółowienie zapisu źródła, które jest przecież znane i opublikowane.
Swój kształt edytorski niniejsze wydanie zawdzięcza pracy Pani Redaktor Bernadety Lekacz, grafików Agaty Mościckiej i Cezarego Zapały. Mateusz Chrzanowski i niżej podpisany z ramienia Stowarzyszenia Naukowego
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koordynowali całość procesu wydawniczego od momentu zrodzenia
się pomysłu wydania książki do ukazania się jej drukiem. Mamy nadzieję, że pozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem. Chcielibyśmy,
żeby zainspirowała innych do podejmowania podobnych przedsięwzięć
w przyszłości. Pozwolą one na zapewnienie szerszej dostępności do ponadczasowych opracowań z dziedziny nauk prawnych.
w imieniu zespołu redakcyjnego
dr hab. Adrian Niewęgłowski
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Przedmowa
(do wydania Lublin 2019)
Habent sua fata libelli…
Niniejsza publikacja stanowi przedruk pracy habilitacyjnej która pod tym
samym tytułem ukazała się, w formie nietypowej i ułomnej, w 1991 r. Określenie „przedruk” jest o tyle niezupełnie adekwatne, że praca ta w ogóle nie
została wydrukowana w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mianowicie maszynopis rozprawy został jedynie powielony przez Zakład Małej Poligrafii Uniwersytetu Warszawskiego. Nietypowy wydawca zadbał wprawdzie o opinię
wyjątkowo kompetentnego recenzenta w osobie profesora Stanisława
Sołtysińskiego, ale nie dysponował żadnym zespołem redakcyjnym. Praca ukazała się zatem bez jakiegokolwiek opracowania redakcyjnego i bez
udziału grafika odnoszącego się chociażby do rozplanowania okładki. Nie
została też zaopatrzona w ISBN. Dystrybucja monografii polegała na wysłaniu pojedynczych egzemplarzy do polskich ośrodków akademickich,
a ponadto na rozwiezieniu przeze mnie osobiście kilkudziesięciu egzemplarzy do dwóch głównych warszawskich księgarni naukowych. Przyczyną
tak spektakularnego trybu wydania monografii było załamanie się na początku okresu transformacji obiecanej mi wcześniej dotacji Ministerstwa
Kultury na jej druk, przy równoczesnej potrzebie szybkiego zakończenia
postępowania habilitacyjnego. Nakład książki wynosił „aż” 150 egzemplarzy, co wobec ówczesnych standardów wydawania książek naukowych nie
było wcale wartością najmniejszą. Wydana w tak skromnej postaci rozprawa uzyskała mimo to pierwszą nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa”
na najlepszą pracę habilitacyjną. Cenna inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica oraz osobisty wysiłek dra hab. Adriana Niewęgłowskiego pozwalają mojemu „dziecku”, po blisko 30 latach,
przyjść na świat po raz drugi, tym razem już w normalnej formie edytorskiej. Jestem za to szczerze wdzięczna pomysłodawcom.
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Czy rozprawa bardzo się zestarzała? Wydaje się, że w zakresie jej najistotniejszej zawartości merytorycznej – nie. Pisana była wprawdzie jeszcze przed uchwaleniem aktualnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., ale zasadnicze problemy
w niej analizowane dotyczą prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego prywatnego odnoszącego się do stosunków prawnoautorskich.
Podłożem analizowanych w rozprawie zagadnień są umowy międzynarodowe – przede wszystkim konwencja berneńska. Po 1991 r. pojawiło się
wprawdzie kilka nowych traktatów odnoszących się do prawa autorskiego
lub praw pokrewnych (TRIPS oraz cztery Traktaty WIPO), ale punktem
odniesienia pozostaje dla nich konwencja berneńska i zawarte w niej konstrukcje. Rozprawa będąca przedmiotem obecnej publikacji koncentruje
się zaś właśnie na dogłębnej analizie wewnętrznej struktury tej konwencji
i dwóch komplementarnych podstaw wynikającej z niej ochrony – zasady
asymilacji oraz minimum konwencyjnego – a nie na badaniu uprawnień
składających się na treść owego minimum.
Kolejne traktaty uzupełniały treść minimum konwencyjnego zawartego w konwencji berneńskiej, ale nie zmieniły samej konstrukcji dwóch
podstaw ochrony i ich wzajemnej relacji. Rozrastanie się obszaru ochrony
wynikającej z przepisów materialnoprawnych konwencji (tzw. ius conventionis), a także jej znacznie szerszy obecnie zasięg terytorialny wynikający ze
wzrostu liczby uczestników zmieniły nieco proporcje między działaniem
zasady asymilacji a ochroną ex iure conventionis, ale nie zmieniły zasadniczego mechanizmu ich działania.
Istotne zmiany w położeniu obcych twórców w Polsce wprowadziło
natomiast przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Tego wątku rozprawa
oczywiście nie mogła uwzględnić w roku swojego powstania. Fundamentalny dla tej kwestii wyrok ETS w sprawie Phila Collinsa C-92/92 został
bowiem wydany w 1993 r.
Nie nastąpiły istotne zmiany w podejściu do kolizyjnych aspektów prawa autorskiego i całej filozofii „terytorialności” podmiotowych praw autorskich mimo krytyki tej koncepcji ze strony doktryny prawa prywatnego
międzynarodowego. Pojawienie się internetu obnaża jednak coraz bardziej
wątpliwą zasadność tego stanowiska i prędzej czy później doprowadzi zapewne do jego zmiany.
Autorka
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Wykaz skrótów
AJCL
BCS
BGH
BIEM
C.c.
Clunet
CISAC
Cop.
Cop.Act
Cop.Bull.
DA
DdiA
Dz.U.
EIPR
GATT
GEMA
GRUR
GRUR Int.
IIC
KB
k.c.
KP
k.p.c.
LG
MKiS
MP
MuR
NP
OLG
OMPI
OR
PiP
p.o.p.c.
p.p.m.
PUG
RabelsZ

– „American Journal of Comparative Law”
– „Bulletin of the Copyright Society of the USA”
– Bundesgerichtshof
– Bureau International da l’Éditon Mécanique
– kodeks cywilny francuski
– „Journal du Droit International”
– Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs
– „Copyright”
– ustawa Stanów Zjednoczonych o prawie autorskim
– „Copyright Bulletin”
– „Le Droit d’Auteur”
– „Il Diritto di Autore”
– „Dziennik Ustaw”
– „European Intellectual Property Review”
– General Agreement of Tariff and Trades
– Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte
– „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht”
– „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil”
– „International Review of Industrial Property and Copyright Law”
– konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych
– kodeks cywilny
– powszechna konwencja o prawie autorskim
– kodeks postępowania cywilnego
– Landgericht
– Minister Kultury i Sztuki
– „Monitor Polski”
– „Medien und Recht”
– „Nowe Prawo”
– Oberlandesgericht
– Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
– „Osteuropa Recht”
– „Państwo i Prawo”
– przepisy ogólne prawa cywilnego z 1950 r.
– prawo prywatne międzynarodowe, ustawa z 12.11.1965 r.
– „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
– „Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht”
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RCdDIP – „Revue critique de droit international privé”
RdC
– Recueil des Cours de l’Académie du Droit International de la Haye
RIDA
– „Revue Internationale du Droit d’Auteur”
RPEiS
– „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
RTdDC
– „Revue Trimestrielle du Droit Commarcial”
SM
– „Sprawy Międzynarodowe”
t.ber., t.rz., t.br., t.szt., t.par. – teksty konwencji berneńskiej: berliński, rzymski, brukselski,
sztokholmski, paryski
UFITA
– „Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht”
URG
– ustawa RFN o prawie autorskim i prawach sąsiednich z 1965 r.
WAAP
– Wsiechsojuznoje Agientstwo po Awtorskomu Prawu
WahrG
– ustawa RFN o zarządzaniu prawami autorskimi i sąsiednimi z 1965 r.
ZAiKS
– Stowarzyszenie Autorów „ZAiKS”
ZNUJ
– PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
ZHUJ – PP – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze
ZNUŁ
– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
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Wstęp
Na podjęcie problematyki statusu prawnego twórców obcych w różnych
krajach, a przede wszystkim w Polsce, skłonił mnie ongiś impuls natury czysto poznawczej. Od dawna mianowicie interesowało mnie pojęcie terytorialności – czy też „zasady terytorialności” – praw autorskich: jego wieloznaczność, jego nieuchwytność, jego balansowanie na granicy dwóch dziedzin,
zdawałoby się, rozłącznych. Chodzi tu z jednej strony o sferę norm merytorycznych, materialnoprawnych, z drugiej zaś o dziedzinę norm kolizyjnych. Podobnemu impulsowi uległ zapewne swego czasu przyszły profesor
Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, dziś już nieżyjący Jerzy Jakubowski, podejmując w swej rozprawie doktorskiej problematykę terytorialności w ogólności, terytorialności w prawie międzynarodowym prywatnym.
Początkowo swoiste „rozchwianie” pojęcia terytorialności w prawie autorskim wydawało mi się niemalże jakimś zbiorowym nieporozumieniem,
dziwacznym mankamentem większości wypowiedzi poświęconych tej problematyce. Dlatego pierwotnym celem zmierzenia się z wybranym tematem – jak się potem okazało, może nadmiernie ambitnym – było uporządkowanie owej bezkształtnej, wielopostaciowej terytorialności, zwłaszcza zaś
wytyczenie w ramach tej problematyki możliwie wyraźnej granicy między
domeną norm prawa obcych jako norm prawa materialnego a dziedziną
norm dotyczących wyboru prawa właściwego. Podjęcie próby takiego rozgraniczenia wymagało wkroczenia na obszar fascynującej dziedziny, jaką
jest prawo międzynarodowe prywatne, mimo że praca niniejsza nie dotyczy problematyki par excellence kolizyjnej.
Z punktu widzenia przyświecających jej pierwotnie założeń praca ta powinna być uznana za świadectwo doznanej porażki, co najmniej zaś porażki częściowej. Okazało się bowiem, że zastanawiające „zrosty” norm merytorycznych z kolizyjnymi w dziedzinie międzynarodowych stosunków
autorskich są niesłychanie silne, obrosłe wieloletnią tradycją i właściwie
niemożliwe do całkowitego rozwikłania nawet za pomocą najsubtelniejszych analiz. W trakcie owych dociekań wyszło też na jaw, że zacieranie się
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granicy między normami merytorycznymi i kolizyjnymi stało się w ostatnich latach jednym z najżywiej dyskutowanych w piśmiennictwie światowym tematów z zakresu prawa międzynarodowego w ogólności.
Przedstawienie sytuacji prawnej twórców obcych w Polsce wymagało podjęcia problematyki konwencji międzynarodowych z zakresu prawa autorskiego, do których nasz kraj należy. Konwencje te, a zwłaszcza konwencja berneńska, zawierają dość rozbudowane przepisy merytoryczne. Przedstawienie
ich treści nie było możliwe w ramach niniejszej pracy. Istnieje zresztą wydana
w 1979 r. monografia J. Bleszyńskiego poświęcona analizie iuris conventionis zawartego w konwencji berneńskiej oraz jego stosunku do polskiego prawa autorskiego. Praca niniejsza koncentruje się natomiast na innym aspekcie prawa
konwencyjnego, a mianowicie na zasadzie asymilacji oraz wszystkim, co rzutuje na zakres i zasięg zrównania twórców obcych z polskimi. Mieszczą się tu
zatem zagadnienia granic konwencji wiążących Polskę, w pewnej mierze także
ich wzajemnego stosunku oraz treści i zasięgu przyjętej w nich zasady asymilacji, z uwzględnieniem dozwolonych wyjątków od niej. Przy bliższej analizie
zasady asymilacji po raz drugi dochodzi do głosu wątek niemożności ścisłego rozgraniczenia rozwiązań merytorycznych dotyczących statusu obcych od
problemu prawa właściwego dla realizacji ich uprawnień.
Pewne rozczarowanie spowodowane brakiem uchwytnego efektu w postaci wyrazistego i precyzyjnego „rozwiązania” problemu, który zainspirował
mnie do podjęcia tematu tej pracy, zostało w pewien sposób zrekompensowane w zupełnie innej płaszczyźnie. Otóż w miarę drążenia tematu okazało
się, że frapujące mnie abstrakcyjne, czysto teoretyczne problemy związane ze
statusem obcych autorów nabrały w ostatnich latach szczególnego wymiaru
praktycznego. Wobec niesłychanej erupcji nowych technologii, brzemiennej
w skutki dla interesów twórców, a w rezultacie dla ewolucji całego prawa autorskiego, ukształtowane przed laty w konwencjach międzynarodowych z tej
dziedziny podstawy ochrony zaczęły się jak gdyby kruszyć, załamywać pod
presją sprzecznych interesów poszczególnych państw. Dotyczy to przede
wszystkim zasady asymilacji – fundamentu ochrony konwencyjnej i przedmiotu mojego szczególnego zainteresowania. Zagadnienie zasięgu owej zasady, dopuszczalności czynienia odstępstw od niej w stosunku do najnowszych
przedmiotów ochrony i uprawnień autorskich pasjonuje doktrynę światową
w ostatnich latach. Równocześnie zarysowały się pewne wątpliwości co do
wydolności dotychczasowego systemu ochrony międzynarodowej praw autorskich, niedostosowanego do ogromnego tempa, a przede wszystkim do
znacznego zróżnicowania postępu cywilizacyjnego nawet w samych tylko
państwach rozwiniętych. Wzmiankę na temat najnowszych prób znalezienia
wyjścia z tego impasu znajdujemy w zakończeniu pracy.

Rozdział I. Autorskie prawo obcych w perspektywie…
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Rozdział I
Autorskie prawo obcych w perspektywie
prawnoporównawczej
1. Uwagi wprowadzające: geneza zjawiska dyskryminacji
obcych autorów
Niezmiernie trudno jest przedstawić w sposób zwięzły, a zarazem
syntetyczny ewolucję statusu prawnego twórców obcych w różnych państwach. Aspekty historyczny i prawnoporównawczy zagadnienia splatają
się bowiem wówczas, a każdy z nich układa się w linię o dość kapryśnym
przebiegu. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że kształtowanie się położenia prawnego autorów zagranicznych stanowi tylko pewien wycinek
szerszego tematu, jakim jest geneza współcześnie pojmowanego prawa
autorskiego. Jak wiadomo, w dobie antycznej to ostatnie właściwie nie
istniało – a w każdym razie nie w dzisiejszym rozumieniu. Trudno byłoby także identyfikować ze współcześnie pojmowanym prawem autorskim system przywilejów uformowany w związku z wynalezieniem druku.
W odniesieniu do tego okresu można już jednak rozważać pewne elementy interesującej nas kwestii położenia prawnego autorów obcych. W rozdziale II swej klasycznej pracy na temat międzynarodowej ochrony praw
autorskich S. Ladas dzieli historię uznania praw twórców obcych na trzy
okresy odpowiadające jego udaniem etapom rozwoju prawa autorskiego
w ogólności1. Pierwszy okres trwa od wynalezienia druku w XV w. do
wydania Statutu Anny z 1709 r. w Anglii, a do końca XVIII w. na kontynencie europejskim; jest to okres przywilejów. Drugi okres zapoczątkowuje w Anglii wspomniany już Statut Anny, a na kontynencie francuskie
ustawodawstwo rewolucyjne z lat 1791 i I793: jest to okres „ogólnych ustawodawstw”. Przyjęta przez Ladasa granica między tym okresem a następnym ma według mnie charakter dość umowny. Trudno zresztą byłoby tu
1

Por. S. Ladas, The International Protection of Literary and Artistic Property, New York 1938, s. 12–29.
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wskazać jakąś datę jako bezsporną. Dla Ladasa jest to data wydania francuskiego dekretu z 1852 r., który autor ten traktuje – niezupełnie chyba zasadnie – jako zapoczątkowanie „okresu ustawodawstwa międzynarodowego”. W pierwszym z wymienionych okresów problem międzynarodowej
ochrony praw autorskich właściwie nie istniał. Z jednej strony przywileje
miały zasięg czysto lokalny, z drugiej – niekiedy nadawano je także cudzoziemcom. Swobodny przedruk książek, które zostały po raz pierwszy
wydrukowane w innym kraju, był zjawiskiem powszechnie spotykanym.
Miało ono zresztą pewną stronę pozytywną, przynajmniej z dzisiejszego
punktu widzenia. Swoboda przedruku pozwalała mianowicie na ominięcie
ewentualnego zakazu rozpowszechniania utworu wynikłego z ingerencji
cenzury w kraju pierwszej jego publikacji.
Szczególne trudności nastręcza syntetyczne ujecie unormowań dotyczących statusu obcych twórców w okresie kształtowania się ustawodawstw
autorskich. Poszczególne kraje zajmowały bowiem różne stanowiska w tym
względzie2. Stosunkowo często dochodzi już wówczas do głosu wzajemność jako przesłanka objęcia ochroną twórców obcych lub „obcych” dzieł3.
Wcześnie zaznaczyła się bowiem również inna charakterystyczna do dziś
cecha ochrony praw autorskich w stosunkach międzynarodowych: pierwsza publikacja utworu w danym kraju zwykle „zastępuje” brak obywatelstwa
tego kraju u autora4. Innymi słowy, nad kryterium obcości autora często
dominuje kryterium rodzimej – poprzez fakt pierwszej publikacji w danym
kraju – przynależności jego dzieła. Dyskryminacja dotyczy wówczas nie
wszystkich dzieł obcych obywateli, lecz jedynie tych, które zostały opublikowane po raz pierwszy w państwie innym niż to, o którego ochronę autor
się ubiega. W ślad za B. Lemhöferem można by w takich sytuacjach mówić
o „prawie obcych w szerszym znaczeniu” w odróżnieniu od „prawa obcych
sensu stricto”, dla którego charakterystyczne jest różnicowanie pozycji prawnej ze względu na obywatelstwo podmiotu uprawnionego5.
Umownie zapoczątkowany przez S. Ladasa w 1852 r. trzeci okres w historii traktowania obcych autorów znamionuje silne dążenie do zagwarantowania im ochrony w stosunkach międzynarodowych i – w tym sensie – do
Tamże, s. 20–28.
Por. np. stanowisko duńskiego dekretu z 1828 r. lub brytyjskiego International Copyright Act z 1837 r.
(przytaczam za: S. Ladas, The International Protection…, s. 21 i n.).
4
Por. rozwiązania przyjęte w belgijskiej ustawie z 1817 r., pruskiej ustawie z 1837 r., austriackiej
ustawie z 1846 r. oraz francuskim orzecznictwie i doktrynie sprzed 1852 r. (przytaczam za: S. Ladas,
The International Protection…, s. 22 i n.).
5
B. Lemhöfer, Die Beschränkung der Rechtsvereintlichung auf internationale Sachverhalte, RabelsZ 1960,
z. 3–4, s. 407 i n.
2
3
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uniwersalności tej ochrony. G. Boytha zwraca w związku z tym uwagę na
pewien paradoks. Jego zdaniem nowoczesne ujęcie prawa autorskiego jako
powstającego przez sam akt twórczy prawa podmiotowego stwarzało teoretyczne podstawy do ochrony uniwersalnej tego prawa. Mimo to ustawodawstwa pozostały przywiązane do dawnej koncepcji terytorialności6. Regułą było utrzymywanie się w kiełkujących, a następnie rozwijających się
ustawodawstwach autorstich terytorialności, i to dwojako rozumianej: po
pierwsze, jako wykluczenie stosowania prawa obcego, po drugie, jako odmowa ochrony, przynajmniej co do zasady, obcych autorów lub „obcych”
dzieł. Zarazem jednak potrzeba zapewnienia twórcom ochrony także za
granicą stawała się paląca; zaczęto więc szukać sposobów przezwyciężenia
skutków terytorialności. Francja wybrała drogę szczególną, a mianowicie
jednostronne bezwarunkowe przyznanie ochrony wszystkim autorom niezależnie od ich obywatelstwa7. Jak się później okazało, ów system „zachęty” niezupełnie wytrzymał próbę życia. Znacznie częściej zapewnianie
twórcom obcym ochrony następowało na podstawie umów międzynarodowych – najpierw dwustronnych, następnie wielostronnych. W traktatach tych dochodziła do głosu idea wzajemności, występująca również
w ustawodawstwach krajowych. Pierwsze konwencje o wzajemnej ochronie praw autorskich zawarte zostały między Prusami i innymi państwami
Związku Niemieckiego w latach 1827–18288. W roku 1840 podpisana została pierwsza umowa stricte międzynarodowa. Była to umowa między Austrią a Sardynią, rozszerzona następnie na 5 państw włoskich9. Wyliczenie
wszystkich zawartych w XIX w., choćby tylko między państwami europejskimi, umów dotyczących ochrony praw autorskich nie mieści się w ramach
niniejszej pracy, podobnie jak analiza ich treści10. Wystarczy wspomnieć, że
wynikająca z nich ochrona sprowadzała się do wzajemnej asymilacji, tzn. do
zrównania autorów pochodzących z obcego państwa z własnymi. Formuły
owej asymilacji były zresztą zróżnicowane i niejednokrotnie niezupełnie jasne, poza tym zasada zrównania obwarowana była z reguły równoczesnym
Por. G. Boytha, Reciprocity in International Copyright Law [w:] Questions of International Law, Budapest
1968, s. 40 i n. Co więcej, zdaniem Boythy właśnie w ostatnich latach koncepcje terytorialistyczne
uzyskały wręcz absolutną dominację (tamże, s. 41).
7
Na temat francuskiego dekretu z 1852 r. oraz wypaczania jego założeń przez orzecznictwo i doktrynę por. S. Ladas, The International Protection…, s. 28 i n. Zob. też niżej pkt 2a.
8
Por. S. Ladas, The International Protection…, s. 20; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz der Inländerbehandlung im internationalen Urheberrecht, Berlin 1977, s. 4 i n.
9
Por. S. Ladas, The International Protection…, s. 44; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 5.
10
Obszernie na ich temat por. S. Ladas The International Protection…, s. 44–67. Zob. też: B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 4–9.
6
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odwołaniem się do prawa kraju pochodzenia utworu. Poziom ochrony w kraju jej dochodzenia nie mógł mianowicie przewyższać poziomu
ochrony, z jakiego dzieło korzystało w kraju swego pochodzenia. Zdaniem B. Khadjavi-Gontarda w XIX-wiecznych umowach dwustronnych
o ochronie praw autorskich możemy już odnaleźć, choćby w zalążkowej
postaci, trzy zasady, które legły następnie u podstaw ochrony wynikającej
z późniejszych konwencji wielostronnych. Są to: zasada asymilacji, zasada
uwzględniania prawa kraju pochodzenia utworu oraz zasada wprowadzenia do konwencji pewnej liczby przepisów materialno-prawnych składających się na tzw. minimum ochrony11.
Funkcjonowanie znacznej liczby konwencji dwustronnych lub obejmujących po kilka niewielkich państewek okazało się systemem nazbyt skomplikowanym i mało efektywnym w praktyce12. Dlatego około połowy XIX w.
zarysowało się silne dążenie kręgów autorów i wydawców do stworzenia
konwencji międzynarodowej o znacznie szerszym zasięgu. Dużą rolę w tym
zakresie odegrał Kongres Autorów i Artystów, który odbył się w Brukseli
w 1858 r. Zapoczątkował on międzynarodowy ruch na rzecz stworzenia
konwencji wielostronnej poświęconej ochronie praw autorskich. Historia
powstania konwencji berneńskiej oraz jej ewolucja są dobrze znane13, toteż
nie ma potrzeby – ani też miejsca – na relacjonowanie ich w tej pracy. Przypomnę zatem jedynie, że konwencja ta została podpisana w 1886 r. i od tego
czasu podlegała wielokrotnym rewizjom. Wyrazem tego były kolejne teksty
(lub redakcje) konwencji berneńskiej: berliński z 1908 r., rzymski z 1928 r.,
brukselski z 1948 r., sztokholmski z 1967 r. oraz paryski z 1971 r.14
Wkrótce po stworzeniu Związku Berneńskiego15 konwencja z Montevideo (1889) zapoczątkowała całą serię traktatów łączących państwa
kontynentu amerykańskiego16. Lokalny zasięg tych konwencji pozostaB. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 8.
Por. w tej kwestii: J. Błeszyński, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 1979, s. 11–13.
13
Zob. na ten temat m.in. S. Ladas, The International Protection…, s. 71–107; B. Khadjavi-Gontard,
Der Grundsatz…, s. 10–26; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 13–15, 27–73.
14
Ponadto w 1896 r. został podpisany tzw. Akt dodatkowy, a w 1914 r. – Protokół dodatkowy. Co
się tyczy tekstu sztokholmskiego, nie wszedł on w życie z braku wymaganej liczby ratyfikacji. Jego
postanowienia merytoryczne zostały jednak bez zmian inkorporowane do tekstu paryskiego.
15
Zgodnie z art. 1 KB państwa, do których się ją stosuje, „tworzą Związek w celu ochrony praw
autorów do ich dzieł literackich i artystycznych”.
16
Na temat tych konwencji zob. S. Ladas, The International Protection…, s. 635–653; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 26–29; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 82 i n. Sama konwencja
z Montevideo była zresztą otwarta także dla państw europejskich. Kilka z nich skorzystało z tej
możliwości, jednak przystąpienie ich zostało zaakceptowane nie przez wszystkie państwa amerykańskie będące stronami tej konwencji. Por. S. Ladas, The International Protection…, s. 636.
11
12
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wał w związku ze specyficznymi cechami prawa autorskiego w państwach
Ameryki. Jedną z nich było uzależnienie ochrony praw autorskich od dopełnienia tzw. formalności. Ta i inne istotne różnice między europejskimi
ujęciami prawa autorskiego a koncepcjami przyjętymi na kontynencie amerykańskim uwidoczniły się również w płaszczyźnie konwencji międzynarodowych i doprowadziły do wytworzenia się dwóch bloków w międzynarodowej ochronie praw autorskich – Związku Berneńskiego z jednej strony
oraz systemu konwencji panamerykańskich z drugiej. Na przełomie lat 20.
i 30. XX w. w łonie obydwu systemów ochrony zarysowały się tendencje do
połączenia. Wysiłki te zaowocowały ostatecznie dopiero w 1952 r., kiedy
to podpisano w Genewie konwencję zwaną powszechną. Miała ona stanowić pomost między ochroną wynikającą z konwencji berneńskiej i tą, jaką
zapewniały konwencje panamerykańskie, a tym samym stworzyć podstawę
rzeczywiście uniwersalnego systemu ochrony praw autorskich17. Konwencja powszechna została poddana rewizji w 1971 r. w Paryżu.
Nawet konwencja powszechna nie przyciągnęła jednak wszystkich państw
świata. Dlatego też nadal zachowują pewne znaczenie krajowe normy autorskiego prawa obcych. Jeśli chodzi o stanowisko ustawodawstw współczesnych w kwestii statusu prawnego twórców obcych, z reguły ochrona ich
podlega istotnym ograniczeniom. Była już mowa o utrzymywaniu się, niejako siłą bezwładu, tradycji terytorialności ochrony praw autorskich, mino iż
współczesne konstrukcje podmiotowego prawa autorskiego bynajmniej nie
narzucają takiego rozwiązania. Teoretyczne aspekty zasady terytorialności
w międzynarodowych stosunkach autorskich zostaną obszernie omówione
w innym punkcie niniejszego rozdziału. Na zakończenie uwag wprowadzających wypada natomiast dorzucić jeszcze kilka słów ogólnej charakterystyki
rozwiązań spotykanych w ustawodawstwach krajowych. Jak już wspomniano, ochrona autorów zagranicznych nadal podlega z reguły istotnym ograniczeniom. Podstawą dyskryminacji jest niemal zawsze obce obywatelstwo
twórcy; mamy zatem wtedy do czynienia z normami prawa obcych w ścisłym znaczeniu. Wyjątkowo jednak można spotkać także inne kryterium
decydujące o dyskryminacji, a mianowicie miejsce pierwszej publikacji
utworu. W wypadkach dyskryminacji wynikającej z obcego obywatelstwa
autora pozbawienie go ochrony nie jest zwykle całkowite. Na ogół mianowicie twórcy obcy korzystają w pewnym zakresie – w zależności od spełnienia określonych warunków – z ochrony w odniesieniu przynajmniej
Na temat genezy konwencji powszechnej por. w piśmiennictwie polskim J. Błeszyński, Konwencja
berneńska…, s. 84–88; G. Ćmikiewicz, Konwencja powszechna o prawie autorskim, ZNUJ – PWiOWI
1977, z. 13, s. 49–51.
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do niektórych swych utworów. Bodaj najczęściej spotykaną podstawą
ochrony autorów zagranicznych jest wzajemność, pojmowana zresztą na
gruncie poszczególnych ustawodawstw w sposób bardzo zróżnicowany.
Aczkolwiek również pozostałe przesłanki ochrony często się powtarzają
w różnych ustawach, występują w nich one w rozmaitych konfiguracjach.
Dlatego obraz norm prawa obcych zawartych w ustawodawstwach krajowych układa się w mozaikę bardzo skomplikowaną, a dokonanie precyzyjnej ich klasyfikacji jest zadaniem niesłychanie trudnym. Nie powinien więc
dziwić fakt, że próby tego rodzaju klasyfikacji podejmowane w doktrynie18
nie są wolne od pewnych nieścisłości, a wyodrębnione w ich wyniku grupy ustawodawstw często nie są wzajemnie rozłączne19. W niniejszej pracy
zamiast przeglądu licznych ustawodawstw autorskich pod kątem treści zawartych w nich norm prawa obcych w celu dokonania takiej czy innej ich
klasyfikacji – co wydaje się zadaniem tyleż skomplikowanym, co stosunkowo mało owocnym – zostaną scharakteryzowane tylko wybrane systemy
prawne, za to możliwie dogłębnie.
2. Sytuacja prawna autorów obcych na gruncie wybranych
ustawodawstw zagranicznych
a. Francja
Sytuacja prawna twórców obcych we Francji podlegała interesującej
ewolucji20. Warto przedstawić ją choćby w największym skrócie, zarówno ze względu na znaczenie ustawodawstwa francuskiego dla rozwoju
europejskiego prawa autorskiego, jak i na oryginalne rozwiązanie w nim
problemu statusu autorów obcych. Francja była jednym z nielicznych kraSpotykamy je zarówno w starszej, jak i w nowszej literaturze. Por. np. La condition, civile des étrangers
et les conflits de lois en matière de propriété litteraire et artistique (artykuł anonimowy przypisywany przez
niektórych S. Ladasowi), DA 1937, nr 8, s. 86 i n.; S. Ladas, The International Protection…, s. 195–197;
A. Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht in gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel 1952, s. 139–141, a stosunkowo niedawno M. Stojanović, Protection legale d’oeuvres étrangeres, DdiA
1985, nr 2, s. 141–147.
19
Tak np. w dawnej klasyfikacji A. Trollera, opartej na danych zawartych w oficjalnym „Copyright
Bulletin”, ustawodawstwo polskie (chodzi o ustawę o prawie autorskim z 1926 r.) zaliczone zostało
aż do trzech grup jednocześnie, a mimo to jedna z głównych okoliczności uzasadniających ochronę
twórców obcych w Polsce, jaką była pierwsza publikacja dzieła na obszarze Polski, w ogóle nie
została uwzględniona. Por. A. Troller, Das internationale…
20
Literatura na ten temat jest bardzo obszerna. Por. m.in. H. Desbois, Le droit d’auteur en France,
Paris 1978, s. 915–936; R. Plaisant, Droit international [w:] Juris-Classeur-Propriété litteraire et artistique,
fasc. 21, 1970, s. 1–5; A. Françon, Propriété litteraire et artistique [w:] Juris-classeur de droit international,
vol. VII, fasc. 563 B, 1966, s. 1–4; G. Holleaux, nota do wyroku Sądu Kasacyjnego z 22.12.1959 r.,
RIDA 28, 1960, s. 121–130.
18
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jów, w których dzieła pochodzenia zagranicznego nie doznawały dyskryminacji – przynajmniej dyskryminacji zasadniczej. Pochodzące z czasów
rewolucji francuskiej ustawy z lat 1791 i 1793, obowiązujące aż do 1957 r.,
nie czyniły żadnej różnicy między prawami autorów obcych i rodzimych.
Odpowiadało to w pełni ówczesnym założeniom co do natury prawa autorskiego – „najświętszej ze wszystkich własności”21 – jako prawa naturalnego. Na status autorów obcych oddziaływało jednak w pewnej mierze
brzmienie art. 11 C.c., przepisu generalnie ograniczającego możliwość nabywania cywilnych praw podmiotowych przez cudzoziemców i dopiero
w następstwie stukilkudziesięcioletniej ewolucji jego wykładni praktycznie pozbawionego przez orzecznictwo swego pierwotnego znaczenia22.
W XIX w. punkt ciężkości ochrony autorów obcych we Francji spoczywał zresztą raczej na odpowiednich przepisach prawa karnego, a konkretnie art. 425–428 Kodeksu karnego z 1810 r. Przewidywały one częściowe zróżnicowanie ochrony, jednak oparte nie na kryterium obywatelstwa
twórcy, lecz „obywatelstwa” dzieła. Mianowicie przedmiotem przestępstwa podrobienia (contrefaçon) mogły być tylko dzieła wydrukowane po raz
pierwszy we Francji – niezależnie od obywatelstwa ich autora. Natomiast
przestępstwo „oszukańczego przedstawiania” (représentationf frauduleuse)
mogło mieć za przedmiot wszystkie utwory, niezależnie od tego, czy ich
pierwsze przedstawienie odbyło się we Francji.
Dekret z 28.03.1852 r. miał na celu wyłącznie rozszerzenie zasięgu
ochrony utworów, a mianowicie usunięcie w odniesieniu do przestępstwa
podrabiania warunku pierwszego wydrukowania dzieła we Francji. Jednak
założenia dekretu zostały wypaczone przez jego wykładnię. Znaleziono
mianowicie w jego tekście pretekst do ograniczenia zasięgu przestępstwa
„oszukańczego przedstawiania” do utworów, których pierwsze przedstawienie miało miejsce we Francji23. Wyrazem tej linii interpretacji dekretu stał się słynny wyrok Chambre des requêtes z 14.12.1857 r. („Verdi”)24.
I tym razem dyskryminacja oparta była zatem nie na kryterium obywatelstwa twórcy, lecz pochodzenia dzieła. Podczas następnych kilkudziesięciu lat stopniowo dokonywała się ewolucja poglądów doktryny francuskiej w kierunku nadania ochronie praw autorskich waloru uniwersalnego
To słynne określenie Le Chapeliera przytacza H. Desbois, Le droit d’auteur…, s. 31.
Por. w tej kwestii P. Mayer, Droit international privé, Paris 1983, s. 752 i n., 750–756. Wzmianki na
temat wieńczącego tę ewolucję wyroku Izby Cywilnej Sądu Kasacyjnego z 27.07.1948 r. zawierają
także niektóre prace powołane wyżej w przyp. 20.
23
Szczegółowo w tej kwestii: G. Holleaux, nota do wyroku Sądu Kasacyjnego z 22.12.1959 r., s. 123 i n.
24
Na temat tego orzeczenia – krytycznie – por. tamże, s. 124. Ponadto: A. Françon, Propriété…, s. 2;
Plaisant, Droit international, s. 2.
21
22

24

Rozdział I. Autorskie prawo obcych w perspektywie…

oraz przemieszczenia jej na teren prawa cywilnego. To ostatnie zjawisko
wiązało się z coraz swobodniejszą interpretacja art. 11 C.c., przepisu generalnie normującego możliwość nabywania przez obywateli obcych cywilnych praw podmiotowych. Wyrazem wspomnianej tendencji do liberalizacji przesłanek ochrony stały się dwa wyroki Trybunału Sekwany:
z 14.02.1931 r. oraz z 6.10.1933 r.25 Uznały one, że autorom obcym przysługują prawa autorskie na równi z twórcami francuskimi. Ostatecznym odbiciem koncepcji ochrony uniwersalnej, niezależnej od obywatelstwa twórcy,
stał się słynny wyrok Sądu Kasacyjnego z 22.12.1959 r. („Rideau de Fer”26).
Należy jednak pamiętać, że we francuskim prawie autorskim problem możliwości bycia podmiotem pewnych praw (jouissance des droits) i problem kolizji
norm (conflit des lois) szczególnie ciasno splatały się ze sobą, co daje się zaobserwować m.in. we wspomnianym ostatnio wyroku. Odrębności w poziomie ochrony obcych twórców, w szczególności częściowe jej ograniczenie, mogły zatem wynikać z przyjętych rozwiązań kolizyjnych, a mianowicie
z infiltracji pierwiastków prawa kraju pochodzenia utworu jako ewentualnie
właściwego obok prawa kraju dochodzenia ochrony27.
Ustawa z 11.03.1957 r. o własności literackiej i artystycznej uwieńczyła
kształtujący się od wielu dziesiątków lat trend zmierzający do przyznania autorom zagranicznym pełni ochrony niezależnie od jakichkolwiek warunków,
tak typowych dla innych ustawodawstw autorskich. Jedyny wyłom w zasadzie
asymilacji twórców obcych z francuskimi stanowiło unormowanie dotyczące tzw. droit de suite28. Poczynając od 1920 r. korzystanie z tego uprawnienia
przez twórców obcych zależne było od spełnienia warunku wzajemności.
Rozwiązanie to, aczkolwiek w nieco złagodzonej postaci, zostało zachowane w dekrecie z 15.09.1956 r., którego nie uchyliła ustawa z 1957 r.29
Przyjęte w ustawie z 1957 r. liberalne unormowanie kwestii podmiotowego zasięgu ochrony autorskiej nie przetrwało długo. Już w 1964 r.
ukazała się bowiem ustawa „o stosowaniu zasady wzajemności w dziedzinie prawa autorskiego”. Generalnie uzależniła ona ochronę praw autorskich we Francji od istnienia wzajemności. Artykuł 1 ustawy z 8.07.1964 r.
stanowi mianowicie w ust. 1: „Z zastrzeżeniem postanowień konwencji
Clunet 1932, s. 113 oraz Clunet 1934, s. 907.
RIDA 28, 1960, s. 120 i n. z notą G. Holleaux. Ponadto noty F. Terre, RCdDIP 1960, s. 362–370
i B. Goldmana: Clunet 1961, nr 2, s. 422–426. W sprawie tej w niższej instancji zapadł wyrok Sądu
Apelacyjnego Paryża z 13.01.1953 r., RCdDIP 1953, s. 739–743 z notą Y. Loussouarna.
27
Por. zwłaszcza G. Holleaux, nota do wyroku Sądu Kasacyjnego z 22.12.1959 r., s. 126–130; H. Desbois, Les droit d’auteur et le droit international privé français [w:] Eranion G. Maridakis, Ateny 1964, s. 35–37.
28
Na temat tego uprawnienia zob. prace powołane w przyp. 86 do rozdz. IV.
29
Por. H. Desbois, Le droit d’auteur…, s. 380 i n.
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międzynarodowych, których stroną jest Francja, w wypadku, gdy po zasięgnięciu opinii ministra spraw zagranicznych stwierdzono, że pewne
państwo nie zapewnia utworom rozpowszechnionym po raz pierwszy we
Francji w jakikolwiek sposób dostatecznej i skutecznej ochrony, dzieła
rozpowszechnione po raz pierwszy na terytorium tego państwa nie korzystają z ochrony przyznanej w dziedzinie prawa autorskiego przez ustawodawstwo francuskie”.
Jak wynika z przytoczonego przepisu, podstawą ewentualnej odmowy
ochrony nie jest obywatelstwo autora, lecz „obywatelstwo” dzieła, zależne od kraju jego pierwszej publikacji. Oczywiście twórcy dokonują zwykle
pierwszej publikacji dzieła w swym kraju ojczystymi, o tyle więc uzależnienie
ochrony od istnienia wzajemności dotknie zazwyczaj w praktyce twórców
mających obce obywatelstwo. Formalnie jednak rzecz biorąc, w wypadku
ustawy z 1964 r. mamy do czynienia jedynie z przepisami „prawa obcych
w szerszym znaczeniu”, jak to określają niektórzy, podczas gdy inni skłonni są oddzielać problematykę dyskryminacji opartej na jakichkolwiek kryteriach innych niż obywatelstwo od domeny prawa obcych w ścisłym – a ich
zdaniem w ogóle jedynie właściwym – znaczeniu.
Przyjęcie za podstawę ewentualnej odmowy ochrony nie obywatelstwa
autora, lecz miejsca pierwszej publikacji dzieła prowadzi do paradoksalnego skutku: autor będący obywatelem francuskim nie będzie korzystał
z ochrony we Francji, jeżeli prawo kraju, w którym opublikował swe dzieło po raz pierwszy, nie zapewnia „dostatecznej i skutecznej ochrony”
utworom pochodzenia francuskiego. Zdaniem A. Françona stanowi to
poważny mankament przyjętego rozwiązania i świadczy o tym, że redaktorzy ustawy z 1964 r. nie zdawali sobie sprawy z jego konsekwencji30. Wydaje się jednak, że przypuszczenie to niekoniecznie musi być trafne, jeśli
weźmiemy pod uwagę wieloletnią tradycję różnicowania statusu utworów
we Francji – to prawda, że w płaszczyźnie ochrony prawnokarnej, a nie
cywilnej – nie ze względu na kryterium obywatelstwa autora, lecz miejsca
pierwszej publikacji utworu.
Ustawa z 1964 r. nie objaśnia pojęcia dzieł „rozpowszechnionych po
raz pierwszy” w danym kraju. Należy zatem interpretować je zgodnie
z ustawą z 1957 r., czyli szeroko: jako obejmujące wszelkie formy udostępniania publiczności. Miarodajna dla oceny istnienia wzajemności może być
jedynie legalna publikacja utworu.
A. Françon, La loi du 8 juillet 1964 sur l’application du principe de réciprocité en matière de droit d’auteur,
RCdDIP 1965, nr 2, s. 285. Negatywnej oceny tego rozwiązania nie podziela: H. Desbois, Le droit
d’auteur…, s. 925.
30
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Na gruncie ustawy z 1964 r. wiele wątpliwości – jak to zresztą często
ma miejsce w wypadku przepisów odwołujących się do idei wzajemności
bez bliższego jej sprecyzowania – budzi wymagany zakres wzajemności
oraz mechanizm jej działania w danym wypadku. Zdaniem doktryny francuskiej dla spełnienia wymaganego prawem warunku nie wystarcza samo
zrównanie w danym kraju dzieł „francuskich” z miejscowymi, czyli ta postać wzajemności, która w piśmiennictwie polskim nazywana jest formalną; niezbędna jest jeszcze określona „jakość” ochrony dzieł pochodzących
z Francji w innym państwie31. Przy takim założeniu wyłania się od razu
pytanie, czy ocena poziomu ochrony w innym państwie ma być dokonywana według metody trait pour trait lub droit pour droit32, czy też ma to być
ocena globalna, uwzględniająca całokształt ustawodawstwa autorskiego.
Ustawa z 1964 r. nie daje żadnych wskazówek w tej materii. Większość
doktryny francuskiej skłania się ku metodzie syntetycznej oceny obcego
prawa33. Liberalnie została potraktowana kwestia formy wymaganej wzajemności. Wystarczy mianowicie istnienie wzajemności faktycznej, czyli
przyznanie dziełom pochodzenia francuskiego ochrony w praktyce sądowej. W związku z tym powstaje jednak wątpliwość co do tego, przez kogo
i w jakim trybie ma być stwierdzane istnienie ewentualnej wzajemności.
Z brzmienia ustawy wynika, że ostatecznie decydować o tym ma sąd – po
zasięgnięciu opinii ministra spraw zagranicznych. Ta ostatnia, aczkolwiek
formalnie niewiążąca dla sądu, w praktyce będzie zapewne miała znaczenie rozstrzygające.
W świetle sformułowania użytego w art. 1 ustawy z 1964 r. zaciera się
nieco granica między kwestią statusu obcych dzieł, czyli kwestią natury
prawnomaterialnej, a problemem prawa właściwego dla realizacji ewentualnych uprawnień. Jak się przekonamy w toku dalszych wywodów, takie przenikanie się obydwu wspomnianych płaszczyzn jest bardzo charakterystyczne dla dziedziny międzynarodowych stosunków autorskich. Interpretowany
31
Por. H. Desbois, Le droit d’auteur…, s. 924, 928; A. Françon, La loi…, s. 289. Co do pojęcia wzajemności formalnej zob. rozdz. II, pkt 2b.
32
Na temat tego typu wzajemności por. J.P. Niboyet, Traité de droit international privé français, t. II,
Paris 1951, s. 307–319; A. Françon, Réciprocité [w:] Dalloz – Encyclopédie juridique. Répertoire de droit
international, t. II, 1969, s. 716.
33
Por. H. Desbois (Le droit d’auteur…, s. 929–932), który podkreśla zarazem wzajemną współzależność między rodzajem wzajemności jako warunku ochrony a rozwiązaniem problemu prawa
właściwego. Zob. też: R. Plaisant, Droit international, s. 5. Niezupełnie konsekwentne wydaje się
stanowisko A. Françona (La loi…, s. 289 i n.), który z jednej strony przyjmuje, że ustawa z 1964 r.
wymaga wzajemności typu trait pour trait, z drugiej zaś twierdzi, że nie jest wymagana identyczność
ochrony w innym kraju w porównaniu z ochroną we Francji oraz że ustawa pozostawia znaczny
stopień swobody w ocenie poziomu ochrony.
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dosłownie, art. 1 omawianej ustawy pozbawia – w razie braku wzajemności – dzieła pochodzenia obcego ochrony „przyznanej w dziedzinie prawa a u t o r s k i e g o p r z e z u s t a w o d a w s t w o f r a n c u s k i e”
[podkr. M.C.D.]. Czy oznacza to pozbawianie ich ochrony generalnie, czy
jedynie wyłączenie ochrony na mocy prawa francuskiego, przy pozostawieniu otwartej możliwości ochrony według jakiegoś innego prawa, najprawdopodobniej prawa kraju pochodzenia dzieła?34 Doktryna francuska
nie podejmuje tego problemu w sposób frontalny. Koncentruje się ona
raczej na problemie prawa właściwego w sytuacji, w której wzajemność
istnieje, a zatem dzieła pochodzenia obcego korzystają we Francji z ochrony. Miej uwagi poświęcają teoretycy francuscy odpowiedzi na pytanie, czy
brak wzajemności wyklucza jakąkolwiek ochronę, czy jedynie ochronę według prawa francuskiego. Sformułowanie ustawy zdaje się przejawiać za
tą drugą interpretacją. Według mnie nie byłaby ona jednak właściwa. Po
pierwsze, za potraktowaniem braku ochrony „według prawa francuskiego”
jako braku jakiejkolwiek ochrony przemawia skomplikowany splot czynników znany od dawna pod hasłem „terytorialność praw autorskich”35. Po
drugie, za proponowaną interpretacją ustawy z 1964 r. przemawiają także
argumenty natury celowościowej. Motywem ograniczenia przez tę ustawę
dotychczasowej ochrony uniwersalnej wskutek uzależnienia jej od istnienia
wzajemności było wszak odebranie ochrony dziełom „niezasługującym”
na nią – ze względu na ich pochodzenie z krajów niezapewniających dostatecznej ochrony utworom „francuskim” – i ewentualne wywarcie w ten
sposób nacisku na ustawodawców tych państw36. Całkowicie mijałoby się
z tym celem wyposażenie dzieł obcego pochodzenia w ochronę mimo
braku istnienia wzajemności, tyle że realizowaną w oparciu o przepisy
prawa innego niż francuskie. Skoro zatem doktryna francuska w zasadzie
zgodna jest co do tego, że rozwiązanie zawarte w art. 1 ustawy z 1964 r.
rozstrzyga w sposób definitywny kwestię pierwotną – warunku wszelkiej ochrony dzieł obcych – mino iż jego brzmienie mogłoby sugerować
poddanie warunkowi wzajemności jedynie ochrony wypływającej z prawa francuskiego, konsekwentnie należałoby z tego wyciągnąć wniosek, że
ustawodawca utożsamił ochronę według prawa francuskiego z ochroną
w ogóle. Skoro zaś tak, to ewentualna właściwość prawa kraju pochodzenia dzieła w ogóle już nie powinna wchodzić w rachubę. Pewna ostrożność
Zob. ogólnie w tej kwestii pkt 3.
Zob. w tej kwestii pkt 4.
36
W pierwszym rzędzie chodziło tu o Związek Radziecki. W tym zakresie ustawa z 1964 r. spełniła
swoje zadanie z chwilą przystąpienia ZSRR w 1973 r. do konwencji powszechnej.
34
35
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wypowiedzi doktryny francuskiej w tej kwestii, wypowiedzi zmierzających
zresztą w kierunku konkluzji zbieżnej z moją37, może być spowodowana
trudnością precyzyjnego rozgraniczenia problemu prawa właściwego od
problemu statusu obcych, jak również mającą we Francji długą tradycję
tendencją do kumulatywnego stosowania prawa kraju dochodzenia ochrony i prawa kraju pochodzenia utworu.
Parę słów wypada poświęcić zasięgowi działania negatywnej przesłanki
ochrony w postaci braku wzajemności. Zdaniem A. Françona konstrukcja
przyjęta w ustawie z 1964 r. pozwala zachować dotychczasowy liberalny
system w odniesieniu do utworów w ogóle jeszcze nieopublikowanych:
nieopublikowane dzieła twórców obcych korzystają z ochrony identycznej
z dziełami Francuzów38. Dalej, z brzmienia samej ustawy wynika, że nie
ingeruje ona w sferę objętą działaniem konwencji międzynarodowych, których stroną jest Francja. Wreszcie brak istnienia wzajemności nie pozbawia
dzieł pochodzenia obcego wszelkiej ochrony: zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy
w każdym wypadku chronione będą niektóre autorskie uprawnienia osobiste, a mianowicie prawo do integralności i prawo do autorstwa. Trzeba
wreszcie dodać, że uzależnienie ochrony dzieł obcych od wzajemności
nie ma bynajmniej prowadzić do wzbogacenia użytkowników. Mianowicie
w przypadkach braku ochrony będą oni musieli mimo wszystko uiszczać
wynagrodzenia autorskie, tyle że nie na rzecz samych twórców, a na rzecz
„organizacji mających cele społeczne”39. Kwestia ochrony praw nabytych
przez francuskich następców prawnych autorów, unormowana w art. 2
ustawy, wykracza już poza ramy niniejszej pracy.
Omówienie statusu twórców obcych we Francji nie byłoby kompletne
bez wzmianki o stosunkowo nowym rozwiązaniu pewnej kwestii szczegółowej. Mianowicie ustawa z 3.07.1985 r. dotycząca praw autorskich, praw
artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz
instytucji przekazu audiowizualnego40 zawiera specjalne unormowanie
praw do programów komputerowych. Zgodnie z art. 51 ustawy „z zastrzeżeniem konwencji międzynarodowych cudzoziemcy korzystają we
Francji z praw przyznanych przez niniejszy tytuł pod warunkiem, że praPor. H. Desbois, Le droit d’auteur…, s. 920 i n.; A. Françon, La loi…, s. 302 i n.
A. Françon, La loi…, s. 285.
39
Zob. art. 1 ust. 3 ustawy z 1964 r. Przepisy wykonawcze dotyczące tej kwestii zawiera dekret
z 8.03.1967 r. Doktryna francuska określa to rozwiązanie jako odmianę domaine public payant. Por.
H. Desbois, Le droit d’auteur…, s. 932; A. Françon, La loi…, s. 298.
40
Ustawa dotyczy więc w zasadzie tzw. praw sąsiednich. W odniesieniu do nich właśnie wyłaniają
się liczne kwestie dotyczące statusu podmiotów zagranicznych. Por. w tej materii: A. Kerever, La
loi du 3 juillet 1985 et la protection des étrangers, RIDA 133, 1987, s. 3–39.
37
38
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wo państwa, którego są obywatelami lub na terytorium którego zamieszkują, mają siedzibę lub przedsiębiorstwo, przyznaje ochronę programom
stworzonym przez obywateli francuskich i przez osoby mające we Francji
miejsce zamieszkania lub przedsiębiorstwo”. Interpretacja przytoczonego przepisu może nastręczać wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim jego stosunku do „ogólnego” warunku wzajemności jako przesłanki
ochrony obcych dzieł, przewidzianego w ustawie z 1964 r. Czy chodzi
(w art. 51) o zmianę kryterium stanowiącego podstawę do oceny istnienia
wzajemności – z „obywatelstwa” dzieła, czyli miejsca jego pierwszej publikacji, na obywatelstwo autora (albo jego miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa)? Czy może celem konstrukcji z art. 51 było raczej
złagodzenie poziomu wymaganej ochrony w obcym kraju, skoro przepis
ten nie wspomina o ochronie „skutecznej i rzeczywistej”?41 A może należy
dopatrzeć się w art. 51 źródła zmian jeszcze dalej sięgających, bo modyfikujących w pewnym stopniu generalne założenia ochrony obcych dzieł
wynikające z konwencji międzynarodowych? Omawiany przepis zastrzega
wprawdzie, podobnie zresztą jak art. 1 ustawy z 1964 r., nienaruszalność konwencji międzynarodowych. Czy jednak rzeczywiście, jak twierdzi B. Edelman,
„konwencja berneńska b e z w ą t p i e n i a [podkr. M.C.D.] znajduje zastosowanie do programów komputerowych”?42 Niewątpliwie jest to tylko
to, że nie poświęca im ona odrębnych przepisów mających charakter minimum ochrony. Nie jest natomiast w pełni oczywiste, czy zasada asymilacji
z konwencji berneńskiej i powszechnej znajduje zastosowanie do ochrony
programów komputerowych.
Teoretycznie możliwy do obrony wydaje się pogląd, że software stanowi
na tyle swoiste dobro niematerialne, iż nie może być uznane za „utwór literacki lub artystyczny” w rozumieniu konwencji, że zatem zasada asymilacji
nie musi się na nie rozciągać43. Przy takim podejściu również w stosunkach
Francji z państwami należącymi do konwencji berneńskiej lub uniwersalnej
ochrona programów komputerowych zależałaby od istnienia wzajemności,
i to wzajemności intensywniejszej niż „pusta”, czysto formalna wzajemność
wynikająca ze stosowania konwencyjnej zasady asymilacji. Można by w tym
miejscu zaoponować, że pogląd taki byłby sprzeczny ze wzmianką w art. 51
Różnicę tę eksponują: P. Gaudrat, La protection des logiciels, RIDA 128, 1986, s. 233 oraz A. Kerever,
La loi…, s. 17. Ani ci autorzy, ani komentujący ustawę z 1985 r. B. Edelman (Droits d’auteur et droits
voisins. Loi No 85–660 du 3 juillet 1985, Paris 1987, s. 120) zdają się natomiast nie dostrzegać różnicy
pierwszej, czyli ewentualnej zmiany podstawy do oceny istnienia wzajemności.
42
B. Edelman, Droits d’auteur… Mniej stanowczo, choć podobnie, A. Kerever, La loi…, s. 15–19.
43
Możliwość zajęcia takiego stanowiska dostrzega P. Gaudrat, La protection…, s. 237–239. Bliżej na
temat statusu programów komputerowych na gruncie konwencji zob. rozdż. IV, pkt 3b.
41
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o „zastrzeżeniu ochrony wynikającej z konwencji”. Zarzut ten można jednak z kolei próbować odeprzeć, twierdząc, że owo „zastrzeżenie” odnosi
się do ewentualnego przyszłego unormowania (expressis verbis) problematyki
programów komputerowych w umowach międzynarodowych – o ile takie
nastąpi; do tego czasu ochrona wszelkich obcych programów zależałaby od
wzajemności, i to wzajemności wykraczającej poza samą niedyskryminację.
Przy takiej interpretacji art. 51 ustawy z 1985 r. status programów komputerowych obcego pochodzenia we Francji przypominałby nieco status droit
de suite – poddanego dekretem z 1920 r. warunkowi wzajemności – jeszcze
przed wyraźnym unormowaniem tego uprawnienia w konwencji berneńskiej
przez art. 14ter44. Zdaniem P. Gaudrata intencją twórców ustawy z 1985 r.
nie było ograniczenie – poprzez art. 51 – działania konwencyjnej zasady
asymilacji na rzecz wzajemności materialnej45. Jak będzie jednak jeszcze
o tym mowa w ostatnim rozdziale pracy, zasięg zasady asymilacji powinien
być oceniany „autonomicznie”, tzn. z punktu widzenia samej konwencji.
Interpretacja pojęć, które pośrednio wyznaczają zasięg tej zasady, w ustawodawstwach krajowych nie ma pod tym względem decydującego znaczenia.
b. Niemcy (RFN)
W Niemczech – inaczej niż we Francji – sytuacja prawna twórców obcych
nie podlegała większym przeobrażeniom w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat. Obecne jej unormowanie, pochodzące z 1965 r., stanowi w znacznej
mierze kontynuację rozwiązań znanych już ustawodawstwu obowiązującemu poprzednio. Paragraf 120 URG dotyczy w zasadzie twórców niemieckich, ale ma też pewne znaczenie dla sytuacji autorów zagranicznych. Przyznaje on mianowicie obywatelom niemieckim ochronę ich praw autorskich
niezależną od faktu i miejsca wydania ich dzieł; zarazem stanowi, że w wypadku dzieł będących owocem współtwórczości wystarcza, iż choćby jeden
ze współautorów jest obywatelem niemieckim. Większość doktryny wyciąga z tego wniosek, iż w takim wypadku prawa autorskie przysługują także
współtwórcom będącym obywatelami obcymi lub apatrydami46.
Zasadniczo jednak sytuacja prawna twórców obcych unormowana jest
w § 121–123 URG. Pierwszy z nich reguluje status autorów mających obce
obywatelstwo, drugi – bezpaństwowców, wreszcie trzeci – uchodźców.
Przepisy te stanowią:
Na temat ewentualnego poddania droit de suite działaniu zasady asymilacji zob. rozdz. IV, pkt 3a.
P. Gaudrat, La protection…, s. 237.
46
Por. P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1259 oraz
przytoczone przez tego autora zbieżne stanowisko Fromma i Nordemanna, a odmienne Möhringa
i Nicoliniego.
44
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„§ 121. Obywatele zagraniczni
1. Obywatele zagraniczni korzystają z ochrony prawnoautorskiej w stosunku do swych utworów wydanych na obszarze stosowania niniejszej
ustawy, chyba że utwór lub jego tłumaczenie wydane zostały wcześniej niż
przed trzydziestoma dniami od wydania na obszarze stosowania niniejszej
ustawy poza tym obszarem. Z podobnego ograniczenia korzystają obywatele zagraniczni w stosunku do takich utworów, które zostały wydane na
obszarze stosowania niniejszej ustawy tylko w przekładzie.
2. Z utworami wydanymi na obszarze stosowania niniejszej ustawy w rozumieniu ust. 1 zrównane są dzieła sztuk plastycznych, które są trwale związane z nieruchomością położoną na obszarze stosowania niniejszej ustawy.
3. Ochrona według ust. 1 może być ograniczona przez zarządzenie ministra sprawiedliwości w stosunku do zagranicznych obywateli, którzy nie należą do żadnego państwa będącego stroną konwencji berneńskiej i w czasie
wydania utworu nie mieli miejsca zamieszkania ani na obszarze stosowania
niniejszej ustawy, ani w żadnym innym państwie konwencyjnym, jeżeli państwo, do którego należą, nie zapewnia wystarczającej ochrony obywatelom
niemieckim w stosunku do ich utworów.
4. Poza tym obywatele zagraniczni korzystają z ochrony prawnoautorskiej zgodnie z treścią umów międzynarodowych. W braku takich umów
ochrona prawnoautorska takich utworów istnieje, jeżeli w państwie, do
którego należy autor, według powiadomienia przez ministra sprawiedliwości w Bundesgesetzblatt obywatele niemieccy korzystają z odpowiedniej
ochrony w odniesieniu do swych utworów.
5. Droit de suite (§ 26) przysługuje obywatelom zagranicznym tylko wtedy, gdy państwo, do którego należą, według powiadomienia przez ministra
sprawiedliwości w Bundesgesetzblatt zapewnia obywatelom niemieckim odpowiednie prawo.
6. Z ochrony na mocy § 12–14 obywatele zagraniczni korzystają w odniesieniu do wszystkich swych utworów, także kiedy warunki z ust. 1–5 nie
są spełnione.
§ 122. Bezpaństwowcy
1. Bezpaństwowcy ze stałym miejscem zamieszkania na obszarze stosowania niniejszej ustawy korzystają z takiej samej ochrony prawnoautorskiej swych dzieł jak obywatele niemieccy.
2. Bezpaństwowcy bez stałego miejsca zamieszkania na obszarze stosowania niniejszej ustawy korzystają z takiej samej ochrony prawnoautorskiej
swych dzieł jak obywatele obcego państwa, w którym mają stałe miejsce
zamieszkania.
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§ 123. Uchodźcy zagraniczni
Do cudzoziemców, którzy są uchodźcami w rozumieniu konwencji
międzynarodowych lub innych przepisów, stosuje się odpowiednio postanowienia § 122. Przez to ochrona według § 121 nie jest wyłączona”.
Jak z tego wynika, unormowanie statusu prawnego obcych twórców
w RFN jest nader rozbudowane. W porównaniu z poprzednim stanem
prawnym krąg okoliczności uzasadniających tę ochronę uległ pewnemu
poszerzeniu. Obecnie mianowicie wydanie utworu w RFN gwarantuje
ochronę także wtedy, gdy poprzedziło je wydanie w innym kraju, o ile tylko wydanie „niemieckie” nastąpiło nie później niż w trzydzieści dni po zagranicznym. Ponadto z utworami wydanymi na obszarze stosowania URG
zrównane zostały dzieła sztuk plastycznych związane z nieruchomością
znajdującą się na obszarze objętym zasięgiem tej ustawy.
Doktryna niemiecka podejmuje próby systematyki podstaw ochrony
twórców obcych, przeciwstawiając podstawy „czysto” wewnętrzne konwencjom międzynarodowym47 bądź też „jednostronne przyznanie ochrony” –
ochronie opartej na konwencji lub wynikającej z wzajemności48. Kwestią
bardziej istotną niż taka czy inna systematyka podstaw ochrony wydaje się
jednak ich wzajemny stosunek. Dominuje pogląd, że są one wzajemnie niezależne, samodzielne49. W razie zbiegu podstaw przewidzianych w ust. 1 i 2
z ochroną wypływającą z konwencji międzynarodowych twórca ma zatem
możność powołania się na tę podstawę, która w danej sytuacji jest dla niego
korzystniejsza. Często będzie nią podstawa „czysto” wewnętrzna. Zakres
ochrony wyznaczają bowiem wówczas jedynie przepisy URG, która ujmuje
go bardzo szeroko. Przede wszystkim ustawa niemiecka ustanawia długi, bo
aż 70-letni okres ochrony praw autorskich, podczas gdy konwencje berneńska i powszechna przewidują – obok okresu traktowanego jako minimalny –
zasadę porównania okresów ochrony50.
Por. P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1263.
Por. A. Dietz, Germany [w:] International Copyright Law and Practice, red. M. Nimmer, P. Geller, New
York 1988, s. 34 i 71.
49
Por. na ten temat: N. Flechsig, Die Bedeutung der urheberrechtsgesetzlichen Übergangsbestimmungen für den Urheberschutz ausländischer Werke, GRUR Int. 1981, z. 12, s. 760 i n., jak również powołane tam (w przyp. L)
prace. Do poglądu tego przyłączyli się E. Ulmer, Zur Schutzdauer ausländischer Werke in der Bundesrepublik
Deutschland und Österreich, GRUR Int. 1983, z. 2, s. 110 oraz P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar,
red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1263 i n. Co do stanowiska Möhringa i Nicoliniego, przyznających
ust. 1–3 § 121 URG pierwszeństwo przed jego ust. 4, zob. N. Flechsig, Die Bedeutung…, s. 761. Co
do poglądu von Rauscher auf Veega uznającego pierwszeństwo prawa konwencyjnego zob. E. Ulmer,
Zur Schutzdauer…, s. 109, przyp. 1. Orzecznictwo niemieckie stoi na stanowisku, że § 121 ust. 1 stanowi samodzielną, niezależną w stosunku do § 121 ust. 4 URG podstawę ochrony. Zob. wyrok BGH
z l6.04.1975 r. („August 14”), GRUR Int. 1875, s. 361 i n.; wyrok OLG w Monachium z 3.02.1983 r.,
GRUR 1983, z. 6, s. 299 oraz wyrok BGK z 11.07.1985 r. („Puccini”), GRUR 1986, z. 1, s. 70.
50
Na temat zasady porównania okresów ochrony w obydwu konwencjach zob. rozdz. IV, pkt 2b.
47
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Okoliczności decydujące o istnieniu lub braku ochrony praw twórców
obcych mogą się zmieniać wraz z upływem czasu. Jeżeli chodzi o skutki takich zmian, doktryna niemiecka zajmuje stanowisko przychylne dla
twórców. Tak np. nabycie obywatelstwa niemieckiego powoduje objęcie
ochroną nie tylko dzieł stworzonych po tej dacie, ale również powstałych wcześniej51. Natomiast utrata obywatelstwa niemieckiego powoduje
wprawdzie, rzecz jasna, brak ochrony – w każdym razie ochrony na mocy
§ 120 – dzieł stworzonych później, nie odbiera już jednak ochrony utworom powstałym przed tym momentem52.
Jeśli chodzi o pierwsze wydanie utworu na obszarze działania ustawy niemieckiej jako warunek ochrony autora zagranicznego, ust. 1 § 121 traktuje
pod tym względem na równi wydanie tłumaczenia z wydaniem dzieła w postaci oryginalnej. Zdaniem doktryny zasada ta nie dotyczy już jednak innych postaci opracowań dzieła macierzystego53. Innymi słowy, wydanie ich
nie jest miarodajne dla rozstrzygnięcia, czy dzieło twórcy obcego korzysta
z ochrony w RFN. Pojęcie wydania zostało zdefiniowane w § 6 ust. 2 URG.
Niepozbawiona znaczenia praktycznego jest kwestia, kiedy nastąpiło
pierwsze wydanie utworu w RFN. Wiąże się ona z pytaniem o zasięg czasowy § 121. Orzecznictwo odmówiło temu przepisowi mocy wstecznej54.
Ma to znaczenie ze względu na rozszerzenie w URG – w porównaniu
z poprzednim stanem prawnym – wydania w RFN jako podstawy ochrony
na wydanie „równoczesne” z pierwszym, przez co rozumiane jest wydanie
zrealizowane nie później niż w 30 dni od rzeczywistego pierwszego wydania. Uważa się, że zasada 30-dniowej tolerancji nie działa wstecz od daty
wejścia w życie URG, czyli od 1.01.1966 r. Rozciągniecie pojęcia równoczesności wydania na okres aż 30 dni odpowiada rozwiązaniu przyjętemu
w konwencji berneńskiej, poczynając od 1946 r.55
Mimo spełnienia którejś z przesłanek przewidzianych w ust. 1 i 2 § 121
ochrona praw autorów zagranicznych może być ograniczona, jeżeli państwo,
którego są obywatelami, nie zapewnia wystarczającej ochrony obywatelom
Por. P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1261; Dietz,
Germany, s. 75.
52
P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1262; Dietz,
Germany.
53
P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1265.
54
Były to wyroki: LG w Monachium z 12.01.1982 r. (niepublikowany; omawia go E. Ulmer, Zur
Schutzdauer…, s. 109), OLG w Monachium z 3.02.1983 r. (jak w przyp. 49) oraz BGH z 11.07.1985 r.
(jak w przyp. 49). Nieco wcześniej pogląd taki wypowiedział P. Flechsig (Die Bedeutung…, s. 763 i n.),
a poparł go – już na gruncie wyroku LG w Monachium z 12.01.1982 r. – E. Ulmer (Zur Schutzdauer…,
s. 110). Stanowisko to zdaje się podzielać także: A. Dietz, Germany, s. 76.
55
Zob. art. 4, ust. 3 zd. 2 t.br.
51
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niemieckim. Mamy w tym wypadku do czynienia z możliwością zastosowania retorsji. Następuje ono poprzez wydanie zarządzenia ministra sprawiedliwości. Stosowanie tego środka wyłączone jest jednak w stosunku do
obywateli któregoś z państw członkowskich Związku Berneńskiego, jak
również w stosunku do osób, które w momencie wydania utworu miały
miejsce zamieszkania w RFN lub w innym państwie konwencji berneńskiej. Rozwiązanie przyjęte w § 121 ust. 3 URG nawiązuje do występującego w konwencji berneńskiej56.
Wzajemność jako podstawa ochrony w ujęciu § 121 ust. 4 zd. 2 URG
polega na tym, że państwo, do którego należy dany twórca, ma zapewniać
obywatelom niemieckim ochronę „odpowiednią”. A. Dietz uważa tego rodzaju warunek za wymóg wzajemności materialnej57. Spełnienie warunku
musi być w sposób oficjalny podane do wiadomości publicznej. Jak wynika z dotychczasowej analizy przepisów prawa obcych zawartych w URG,
warunek wzajemności pojawia się w nich dwukrotnie: raz ujęty od strony
niejako negatywnej – w postaci retorsji (ust. 3 § 121), następnie zaś jako
przesłanka pozytywna – w ust. 4 tego samego paragrafu.
Omówione dotychczas ustępy § 121 formułują ogólne zasady ochrony
obcych twórców. Osobny przepis – ust. 5 – poświęcono natomiast swoistemu uprawnieniu, jakim jest tzw. droit de suite. Przysługuje ono obcym
obywatelom tylko pod warunkiem istnienia w ich kraju macierzystym specjalnej, „szczegółowej” wzajemności w zakresie tego właśnie uprawnienia.
Ustawa niemiecka wymaga mianowicie, aby twórcom niemieckim przysługiwało w obcym kraju „odpowiednie prawo”. A. Dietz i w tym sformułowaniu dostrzega warunek wzajemności materialnej58.
W związku z brzmieniem § 121 ust. 5 wyłania się bardzo sporny problem dopuszczalności stosowania tego przepisu w stosunkach łączących
RFN z państwami, które należą do wcześniejszych niż brukselska redakcji
konwencji berneńskiej oraz do konwencji powszechnej. Przepis ten czyni
bowiem wyłom w fundamentalnej zasadzie obydwu konwencji, jaką jest
zasada asymilacji. Zagadnienie to ma w Niemczech bogatą literaturę59. Będzie jeszcze o nim mowa w rozdziale IV.
Zob. art. 6 ust. 2 t.rz., art. 6 ust. 1 t.par.
A. Dietz, Germany, s. 74. Co do pojęcia wzajemności materialnej zob. rozdz. II, pkt 2b.
58
A. Dietz, Germany, s. 74.
59
Zob. m.in. E. Ulmer, Das Folgerecht und seine Qualifikation im internationalen Urheberrecht, RabelsZ 1973,
t. XXXVII, s. 499–514; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht. Kommentar, München 1956,
s. 149; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur international et droits voisins, Bruxelles 1983,
s. 220; P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1269. Zob. też
inne pozycje powołane przez P. Katzenbergera.
56
57
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Ostatni, szósty ustęp § 121 przewiduje specjalny reżim dla autorskich
uprawnień osobistych. Uprawnienia do publikacji utworu, do autorstwa
oraz do nietykalności dzieła przysługują twórcom obcym niezależnie
od tego, czy spełnione zostały przesłanki wymienione w ust. 1–5 § 121.
Ochrona wymienionych uprawnień osobistych ma zatem charakter uniwersalny. Zbliża się przez to do unormowania ogólnego „prawa osobistości” w prawie cywilnym, które przysługuje obcym podmiotom bez żadnej
ich dyskryminacji w porównaniu z obywatelami niemieckimi60. To korzystne dla zagranicznych autorów rozwiązanie zostało wprowadzone dopiero
przez ustawę z 1965 r.
Szczególną podstawę ochrony stanowią konwencje międzynarodowe wspomniane w ust. 4 § 121. Niemcy od początku aktywnie uczestniczyły w systemie międzynarodowej ochrony praw autorskich opartym
na umowach pomiędzy państwami. Obecnie RFN należy do konwencji
berneńskiej, włącznie z jej tekstem paryskim, do konwencji powszechnej
w obydwu jej redakcjach, do konwencji z Montevideo oraz do kilku umów
dwustronnych. Zasadnicze znaczenie mają dwie pierwsze konwencje61. Co
się tyczy umów dwustronnych, liczą się one przede wszystkim w odniesieniu do tych państw, które nie są poza tym stronami ani konwencji berneńskiej, ani powszechnej.
Na osobną wzmiankę zasługuje, choćby ze względu na rangę jej uczestników, umowa z 1892 r. łącząca RFN ze Stanami Zjednoczonymi. Zasięg
jej stosowania znacznie zmalał po przystąpieniu Stanów do konwencji powszechnej; ze względu jednak na rozwiązanie zagadnień intertemporalnych
i wówczas nie ustała ona całkowicie. Kwestia ta miała istotne znaczenie
praktyczne, ponieważ dawne porozumienie dwustronne przewidywało pełną asymilację twórców obcych z niemieckimi. Nieznana mu była przyjęta
w konwencji powszechnej zasada porównania okresów ochrony prowadząca do stosowania krótszego spośród nich. Problem wzajemnego stosunku
porozumienia z 1892 r. i konwencji powszechnej rozpatrywany był na tle
kwestii okresu ochrony praw autorów amerykańskich w RFN62 przez sądy
niemieckie. Bundesgerichtshof uznał, że utwory, które jeszcze przed datą nabrania mocy przez konwencję powszechną w stosunkach między RFN a Stanami Zjednoczonymi (czyli przed 16.09.1955 r.) nabyły prawo do 50-letniej
Por. P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1212, 1270.
Konwencja z Montevideo znajduje obecnie zastosowanie tylko w stosunkach RFN z Boliwią.
Por. tamże, s. 1222.
62
Co do innych przejawów aktualności porozumienia z 1892 r. po przystąpieniu USA do konwencji
powszechnej zob. W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 18 i n.
60

61
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ochrony w RFN, nie tracą go już mimo przyjętej w konwencji powszechnej
zasady porównania okresów ochrony63. Natomiast przedłużona przez URG
w 1965 r. do lat 70 ochrona przysługuje tylko tym utworom pochodzenia
amerykańskiego, które w dacie wejścia w życie tej ustawy (czyli 1.01.1966 r.)
były jeszcze chronione według prawa RFN, a zarazem nie upłynął jeszcze
termin ich ochrony w Stanach Zjednoczonych64.
Interesujące reperkusje dla wzajemnych stosunków RFN i Stanów
Zjednoczonych może mieć niedawne przystąpienie tego ostatniego państwa do konwencji berneńskiej. Inaczej bowiem niż konwencja powszechna reguluje ona swój stosunek do porozumień dwustronnych zawieranych
pomiędzy jej uczestnikami65. Wydaje się, że przystąpienie Stanów Zjednoczonych do konwencji berneńskiej generalnie „odblokowało” – być może
nieoczekiwanie – stare porozumienie z 1892 r. w zakresie, w jakim byłoby
ono korzystniejsze dla autorów niż konwencja, a zatem przede wszystkim
w kwestii czasu ochrony praw autorskich. Jak już wspomniano, porozumienie nie zna zasady porównania okresów ochrony; występuje ona natomiast w konwencji berneńskiej – podobnie jak w powszechnej.
Paragrafy 122 i 123 URG dotyczą szczególnych kategorii podmiotów –
bezpaństwowców i uchodźców. Wydają się one na tyle jasne, że nie wymagają specjalnego omawiania.
c. Stany Zjednoczone
Podobnie jak we Francji, choć zupełnie z innych powodów, ewolucja zasad dotyczących położenia prawnego obcych twórców w Stanach
Zjednoczonych66 również zasługuje na uwagę. Do interesujących wniosków prowadzi zwłaszcza prześledzenie zmian, jakim ulegał stosunek tego
kraju do konwencji międzynarodowych mających na celu ochronę praw
autorskich. Odwrotnie niż Francja, Stany były krajem, który długo opierał się ochronie praw autorskich cudzoziemców. Kiedy wreszcie ochrona
taka została zapoczątkowana, zasięg jej przez długi czas był stosunkowo
skromny. Długo też Stany Zjednoczone odnosiły się niechętnie do systemu międzynarodowej ochrony praw autorskich opartego na konwencjach
Zob. wyrok BGH z 27.01.1978 r. („Buster Keaton”), GRUR 1978, z. 5, s. 300–302.
Zob. inny wyrok BGK z tej samej daty („Wolfsblut”), GRUR 1978, z. 5, s. 302–305. Por. też: A. Dietz,
Germany.
65
Zob. na ten temat rozdz. III, pkt 4b.
66
Por. na ten temat S. Ladas, The International Protection…, s. 26, 689, 701–705, 836–841; A. Bogsch,
Protection of Works of Foreign Origin [w:] Studies on Copyright, t. I, Indianapolis–New York 1963,
s. 739–746; M. Nimmer, Nimmer on Copyright, t. I, New York 1988, § 5.05; J. Ginsburg, J. Kernochan, One Hundred and Twe Years Later: The US Joints the Berne Convention, Columbia – VLA
Juournal of Law and the Arts 1989, nr 1, s. l–8.
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wielostronnych. Od stosunkowo niedawna obserwujemy natomiast prawdziwą ekspansję tego kraju na polu inicjatyw zmierzających do intensyfikacji ochrony praw autorskich – czy nawet szerzej: praw z zakresu własności
intelektualnej – w stosunkach międzynarodowych. Zjawisko to daje się
wyjaśnić w prosty sposób. Dowodzi ono tego, w jak znacznym stopniu
rozwiązania prawne przyjęte w danym państwie zależą od jego interesów
gospodarczych. W XIX w., gdy Stany Zjednoczone były przede wszystkim
importerem twórczości chronionej prawem autorskim, nic nie powstrzymywało ich od bycia „państwem pirackim”67. Kiedy – w ciągu niespełna
dwóch stuleci – rola ich pod tym względem stopniowo się zmieniała, aż
wreszcie stały się producentem i czołowym eksporterem dóbr niematerialnych, zaczęły wykazywać wzmożone zainteresowanie międzynarodową
ochroną praw autorskich i im pokrewnych oraz domagać się zapewnienia
jej odpowiedniego poziomu, odpowiadającego ich obecnym interesom68.
Przedstawienie zasad autorskiego prawa obcych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza z uwzględnieniem choćby w minimalnym stopniu jego
ewolucji, jest zadaniem niezmiernie skomplikowanym. Z jednej strony nakładają się tu bowiem, a przynajmniej w różnych okresach nakładały się
na siebie dwie różne płaszczyzny ochrony: federalna i stanowa. Po drugie,
z podziałem na prawo federalne i stanowe krzyżuje się, niekiedy niemal
zupełnie się z nim pokrywając, podział na common law oraz prawo stanowione. Wreszcie, jeżeli nawet ograniczyć się do badania samego tylko ustawodawstwa federalnego, zawarte w nim zasady autorskiego prawa obcych
okazują się bardzo skomplikowane. Zapewne przyczynia się do tego w jakiejś mierze fakt, że na ogół konwencje międzynarodowe z zakresu prawa autorskiego, do których należą Stany Zjednoczone, nie były przez nie
traktowane jako tzw. self-executing treaties. Wskutek tego postanowienia ich
wymagały wcielenia do amerykańskiego ustawodawstwa wewnętrznego.
W rezultacie zasady prawa obcych zawarte w federalnym ustawodawstwie
autorskim stanowią mozaikę norm pochodzenia „czysto” krajowego oraz
rozwiązań przejętych z konwencji, do których Stany Zjednoczone sukcesywnie przystępowały.
Skoncentrujemy się obecnie na normach prawa obcych pochodzenia
krajowego. Otóż w Stanach Zjednoczonych tradycyjnie ochrona wypływająca z common law była niezależna od obywatelstwa autora. Dotyczyła
ona jednak wyłącznie utworów jeszcze nieopublikowanych, co poważnie
ograniczało jej znaczenie praktyczne. Po 1.01.1978 r. znaczenie common
67
68

Określenie użyte przez: J. Ginsburg, J. Kernochan, One Hundred…
Por. Zakończenie: perspektywy – ?
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law dla ochrony praw autorskich uległo dalszemu poważnemu ograniczeniu, ponieważ ochrona wynikająca z Cop.Art 1976 objęła także dzieła
nieopublikowane69.
Pierwsza ustawa federalna dotycząca prawa autorskiego (z 1790 r.) przewidywała ochronę utworów opublikowanych tylko o tyle, o ile autorami ich
byli obywatele Stanów Zjednoczonych lub osoby zamieszkujące w tym kraju. W ciągu następnych 100 lat zasada ta nie doznała żadnych wyjątków,
ponieważ Stany nie zawarły żadnej umowy międzynarodowej mającej na
celu ochronę praw autorskich. Dopiero w 1891 r. Kongres wydał ustawę
otwierającą możliwość ochrony autorów zagranicznych. Ochrona ta zależała od tego, czy dany autor był obywatelem „kraju proklamowanego”. Zapoczątkowany został w ten sposób „system proklamacji”. Prezydent Stanów
Zjednoczonych mógł wydać w odniesieniu do danego państwa specjalną proklamację, w następstwie czego obywatele tego państwa korzystali
w Stanach z ochrony swych praw autorskich. W kolejnych amerykańskich
ustawodawstwach autorskich podstawy wydawania proklamacji ulegały
pewnym zmianom70. Do 1909 r. wydane zostały proklamacje w odniesieniu do 16 państw. Pod rządami Cop.Act 1909 wydano dalsze proklamacje
dotyczące nowych krajów. W 1959 r. łączna ich liczba wynosiła 3571.
W XX w. Stany Zjednoczone zaczęły się stopniowo włączać w system
ochrony wypływającej z konwencji wielostronnych. Początkowo ograniczały jednak swe zainteresowanie do konwencji panamerykańskich: w 1908 r.
przystąpiły do konwencji meksykańskiej, a w 1914 r. do konwencji Buenos
Aires72. Długo opierały się natomiast Stany Zjednoczone przystąpieniu do
konwencji berneńskiej, której podstawowe zasady wydawały się nie do pogodzenia z założeniami ochrony copyright w prawie tego kraju. W 1954 r.
Stany Zjednoczone ratyfikowały konwencję powszechną stworzoną z myślą o włączeniu przede wszystkim tego właśnie kraju w system światowej
ochrony praw autorskich i powiązaniu go z krajami Związku Berneńskiego.
Przedstawienie zasad ochrony obcych autorów na mocy Cop.Act 1909
nie mieści się w ramach niniejszej pracy. Można jedynie wspomnieć o swoistym utrudnieniu, jakie stanowiły – zwłaszcza dla cudzoziemców – wymagane prawem amerykańskim formalności, a przede wszystkim tzw.
Por. art. 104(a) Cop.Act. 1976 z art. 9 Cop.Act. 1909.
Na temat proklamacji prezydenta jako podstawy ochrony por. M. Nimmer, Nimmer on Copyright,
rozdz. 5, s. 42–1 i n.; A. Bogsch, Protection…, s. 740; S. Ladas, The International Protection…, t. II,
s. 836 i n.
71
Liczbę tę podaje A. Bogsch, Protection…
72
Por. tamże, s. 741.
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manufacturing clause73. W 1976 r. Cop.Act 1909 został zastąpiony przez nowy
Cop.Act, który wszedł w życie w 1978 r. Ta ostatnia ustawa wprowadziła
dość istotne zmiany w interesującej nas materii. Przede wszystkim ochrona praw autorskich na mocy ustawodawstwa federalnego objęła także
dzieła nieopublikowane. Wskutek tego ochrona wypływająca z common
law wyraźnie straciła na znaczeniu. Aczkolwiek zmianie uległa podstawa
ochrony dzieł nieopublikowanych, utrzymana została zasada, iż są one
chronione niezależnie od obywatelstwa twórcy. Innymi słowy, nieopublikowane dzieła twórców obcych korzystają z ochrony na równi z utworami
obywateli Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście istotnego znaczenia
nabiera pojęcie publikacji. Zgodnie z definicją zawartą w art. 101 Cop.Act
1976 „publikacją jest rozpowszechnianie egzemplarzy lub utrwaleń fonograficznych utworu wśród publiczności przez sprzedaż lub innego rodzaju
przeniesienie własności lub przez wynajem, dzierżawę lub wypożyczanie.
Zaoferowanie rozpowszechniania egzemplarzy lub utrwaleń fonograficznych grupie osób w celu ich dalszego rozpowszechniania, publicznego
wykonywania lub publicznego wystawiania stanowi publikację. Publiczne
wykonanie lub wystawienie utworu samo w sobie nie stanowi publikacji”.
W skomplikowany sposób została unormowana natomiast ochrona dzieł
opublikowanych. Artykuł 104 Cop.Act 1976 stanowi mianowicie74:
„(b) Utwory opublikowane. – Utwory wymienione w art. 102 i 103, o ile
zostaną opublikowane, podlegają ochronie według niniejszego tytułu jeżeli –
(1) w momencie pierwszej publikacji jeden lub więcej spośród autorów
jest obywatelem Stanów Zjednoczonych lub ma w nich miejsce zamieszkania, albo jest obywatelem, ma miejsce zamieszkania lub jest suwerenną
władzą obcego państwa, które jest stroną traktatu z dziedziny prawa autorskiego, do którego Stany Zjednoczone także należą, albo jest bezpaństwowcem, gdziekolwiek miałby miejsce zamieszkania, albo
(2) utwór został opublikowany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych lub w obcym państwie, które w momencie pierwszej publikacji było
stroną konwencji powszechnej o prawie autorskimi, albo
(3) utwór został opublikowany po raz pierwszy przez ONZ lub przez
którąkolwiek z jej wyspecjalizowanych organizacji, albo przez OPA, albo
(4) utwór objęty jest zakresem działania proklamacji Prezydenta. Kiedykolwiek Prezydent uzna, że określone państwo obce obejmuje utwory
Por. w tej kwestii B. Czachórska, Osoby uprawnione zgodnie z ustawą amerykańską z 4.03.1909 do ujawnienia się jako copyright owner utworów wydanych przez wydawnictwa polskie, SC t. XXVII, s. 169–183.
74
W wersji sprzed przystąpienia Stanów Zjednoczonych do konwencji berneńskiej. Co do zmian
wprowadzonych przez tzw. Berne Convention Implementation Act zob. niżej s. 45 i n.
73
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autorów, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych lub mają tam miejsce zamieszkania, albo utwory po raz pierwszy opublikowane w Stanach
Zjednoczonych ochroną prawnoautorską zasadniczo na tych samych podstawach jak te, na których obce państwo obejmuje ochroną utwory swych
własnych obywateli i osób mających w nim miejsce zamieszkania oraz utwory
po raz pierwszy opublikowane w tym państwie, Prezydent może przez proklamację rozszerzyć ochronę na mocy niniejszego tytułu na utwory, których
jeden lub więcej spośród autorów jest w momencie pierwszej publikacji obywatelem, mieszkańcem lub suwerenną władzą tamtego państwa, lub które
zostały po raz pierwszy opublikowane w tamtym państwie. Prezydent może
zmienić, zawiesić lub odwołać każdą taką proklamację lub poddać ochronę
wypływającą z proklamacji wszelkim warunkom lub ograniczeniom”.
Jeśli chodzi o obywatelstwo państwa, z którym Stany Zjednoczone
związane są traktatem, domicyl oraz brak obywatelstwa, Cop.Act 1976 wyraźnie rozwiązuje kwestię, która na gruncie innych ustawodawstw bywa
niejasna. Stanowi mianowicie, że chwilą miarodajną dla badania wyżej
wymienionych okoliczności ma być moment pierwszej publikacji utworu.
Aby utwór podlegał ochronie, wystarczy, że któraś z wymienionych trzech
przesłanek zostanie spełniona w odniesieniu do choćby jednego ze współautorów. Bezpaństwowcy korzystają z ochrony niezależnie od miejsca zamieszkania. Warto dodać, że na gruncie Cop.Act. 1909 sytuacja prawna
apatrydów nie była rozstrzygnięta wyraźnie. Umożliwiło to przyjęcie wykładni zrównującej ich w prawach z autorami amerykańskimi, co okazało
się szczególnie użyteczne w czasach exodusu wielu wybitnych twórców
z Niemiec hitlerowskich do Stanów Zjednoczonych.
Przesłanka obywatelstwa lub domicylu państwa, z którym Stany Zjednoczone powiązane są traktatem z dziedziny prawa autorskiego, dotyczy
państw będących stronami konwencji powszechnej, konwencji meksykańskiej i konwencji Buenos Aires, a także trzech państw, z którymi łączą Stany
umowy dwustronne75. Wydaje się, że mimo niedawnego przystąpienia tego
kraju do konwencji berneńskiej w punkcie tym [tj. art. 104(b)1] nie mieści
się przypadek posiadania przez autora obywatelstwa lub domicylu państwa
Związku Berneńskiego, co wydawałoby się przecież logiczne. Podmiotowe
rozszerzenie ochrony wynikające z przystąpienia do konwencji berneńskiej
zostało bowiem ujęte w Berne Convention Implementation Act w sposób syntetyczny, czego efektem jest wprowadzenie do art. 104(b) nowego pkt 476.
Na temat traktatów z dziedziny prawa autorskiego, do których należą Stany Zjednoczone, zob.
A. Bogsch, Protection…, s. 743 i n.; M. Nimmer, Nimmer on Copyright, rozdz. 5, s. 38–40.
76
Zob. niżej s. 42–43.
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Następną podstawą ochrony jest pierwsza publikacja utworu w Stanach
Zjednoczonych lub w państwie związanym z nimi konwencją powszechną. Rzecz ciekawa, iż pierwsza z tych okoliczności została uwzględniona dopiero w obecnie obowiązującym Cop.Act; na gruncie Cop.Act 1909
pierwsza publikacja dzieła w Stanach Zjednoczonych nie zapewniała mu
sama przez się ochrony w tym kraju. Powodowało to częściowe rozejście się prawa amerykańskiego z postanowieniami konwencji powszechnej
i mogło być uznane za pogwałcenie tej konwencji77.
Zgodnie z art. III ust. 1 KP pierwsza publikacja utworu w państwie konwencyjnym jako podstawa ochrony – podobnie zresztą jak obywatelstwo
takiego państwa – wiąże się ze zwolnieniem obcego autora od obowiązku dopełnienia formalności wymaganych przez prawo kraju dochodzenia
ochrony78, czyli w tym wypadku przez prawo amerykańskie. Odmiennie
niż Cop.Act 1909, ustawa obecnie obowiązująca nie zawiera postanowienia tej treści. Pominięcie w Cop.Act 1976 postanowień zwalniających autorów dochodzących ochrony na podstawie konwencji powszechnej od
obowiązku zachowania formalności bywa tłumaczone tym, że wymagane
obecnie formalności nie są już „warunkami nabycia prawa autorskiego”,
lecz jedynie wpływają na sytuację osoby dochodzącej roszczeń w postępowaniu sądowym z tytułu naruszenia praw do utworu. Jednak zdaniem
M. Nimmera niektóre z utrzymanych w mocy formalności są i obecnie
warunkami nabycia prawa autorskiego. Ponieważ Cop.Act 1976 nie mówi
nic o zwolnieniu od nich autorów-beneficjariuszy konwencji powszechnej, rozwiązanie to zdaje się pozostawać w sprzeczności ze wspomnianą
konwencją79.
Kolejną podstawę ochrony praw obcych autorów stanowi pierwsza publikacja dzieła przez ONZ, jej wyspecjalizowane agendy lub przez OPA.
Obojętne jest w tym wypadku i obywatelstwo autora, i miejsce pierwszej
publikacji; nie jest też potrzebne nabycie praw autorskich od twórcy przez
wspomniane organizacje.
Swoistą podstawę ochrony praw zagranicznych autorów w Stanach
Zjednoczonych stanowią proklamacje prezydenta tego kraju. Typowe
okoliczności decydujące o ochronie – obywatelstwo lub miejsce zamieszkania autora oraz pierwsza publikacja utworu – muszą w tym wypadku
wiązać się z krajem, w stosunku do którego została wydana taka proklamacja. Obecna ustawa przewiduje, w odróżnieniu od Cop.Act 1909, tylko
Por. M. Nimmer, Nimmer on Copyright, przyp. 22.
W ich miejsce wchodzi tzw. nota copyrightowa.
79
M. Nimmer, Nimmer on Copyright, rozdz. 5, s. 42 i n.
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jedną podstawę wydawania proklamacji, a mianowicie stwierdzenie istnienia wzajemności formalnej80. Pozostają jednak w mocy liczne proklamacje
wydane na gruncie Cop.Act 1909, który znał trzy takie podstawy, a wśród
nich proklamacja z 14.02.1927 r. dotycząca Polski81. Zaistnienie warunków do wydania proklamacji nie ma żadnego znaczenia dla twórców obcych; ochronę zapewnia im dopiero ona sama. Z kolei wydanie proklamacji wystarcza do zapewnienia ochrony, choćby merytoryczne podstawy
proklamacji w rzeczywistości nie istniały. Aczkolwiek zarówno obecna,
jak i poprzednio obowiązująca ustawa dopuszczają możliwość odwołania
raz wydanej proklamacji, nigdy jeszcze do takiego wydarzenia nie doszło.
Proklamacja powinna określać datę, z jaką niezbędne warunki ochrony
zostały spełnione; wywołuje ona skutki sięgające wstecz do tej daty. Obcy
autorzy mogą wtedy dochodzić roszczeń z tytułu naruszeń poprzedzających wydanie samej proklamacji82. Dochodzenie ochrony w Stanach Zjednoczonych wyłącznie na podstawie proklamacji prezydenta (a więc w braku równoczesnego obowiązywania konwencji międzynarodowej łączącej
ten kraj z innym państwem) wymaga uczynienia zadość formalnościom
wymaganym przez prawo amerykańskie. Obecnie jedna proklamacja wystarcza do nabycia pełni praw przyznanych przez Cop.Act 1976. Pod rządami poprzedniej ustawy nabycie przez obcych twórców muzycznych praw
mechanicznych zależne było od wzajemności materialnej, której istnienie
musiało być osobno stwierdzone przez prezydenta w ramach „ogólnej”
proklamacji dotyczącej danego kraju lub wymagało wydania specjalnej,
dodatkowej proklamacji dotyczącej tych właśnie praw83.
Szerokim echem odbiło się w świecie niedawne przystąpienie Stanów
Zjednoczonych do konwencji berneńskiej. Dokonało się ono przez Berne Convention Implementation Act z 31.10.1988 r.; nabrał on mocy 1.03.1989 r. Ponieważ zgodnie ze specyficznymi właściwościami amerykańskiego prawa konstytucyjnego konwencja berneńska została uznana przez Kongres Stanów
Zjednoczonych za pozbawioną charakteru self-executing, nieodzowne stało
się zharmonizowanie prawa obowiązującego w Stanach z jej postanowieniami, a w rezultacie wcielenie niektórych postanowień konwencji do ustawodawstwa wewnętrznego tego kraju. Zadanie to spełnić ma wspomniany
Berne Convention Implementation Act. Między innymi wprowadza on do Cop.Act
1976 pewne zmiany w odniesieniu do interesującej nas problematyki prawa
M. Nimmer (tamże, rozdz. 5, s. 43) używa w tym tekście określenia „reżym krajowy’ (czyli
asymilacja). Na temat pojęcia wzajemności formalnej zob. rozdz. II, pkt 2b.
81
Na temat tej ostatniej por. B. Czachórska, Osoby uprawnione…, s. 159. Zob. też rozdz. II, pkt 2b.
82
Por. M. Nimmer, Nimmer on Copyright, rozdz. 5, s. 44.
83
Por. tamże.
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obcych. I tak w „słowniczku” zawartym w art. 101 Cop.Act 1976 pojawiły się
trzy nowe definicje: konwencji berneńskiej, utworu konwencji berneńskiej
oraz kraju pochodzenia utworu konwencji berneńskiej84. W przytoczonym
wcześniej art. 104 po pkt 3 pojawił się nowy pkt 4. Czytany łącznie z zasadniczą częścią tego artykułu, stanowi on: „Utwory opublikowane (…) podlegają ochronie (…) jeżeli (…) utwór jest utworem konwencji berneńskiej”.
Dotychczasowy pkt 4 otrzymał numer 5. Ponadto do art. 104 dodany został
zupełnie nowy ustęp c), który stanowi: „Skutek konwencji berneńskiej. –
Żadne uprawnienia ani interesy dotyczące utworów podlegających ochronie
na mocy niniejszego tytułu nie mogą być wywodzone z mocy lub w oparciu
o przepisy konwencji berneńskiej lub przystąpienie Stanów Zjednoczonych
do niej. Wszelkie uprawnienia do utworu podlegającego ochronie z mocy
niniejszego tytułu, które wywodzą się z tego tytułu, innych ustaw federalnych lub stanowych lub common law, nie ulegną rozszerzeniu ani zwężeniu
z mocy lub w oparciu o przepisy konwencji berneńskiej lub przystąpienie
Stanów Zjednoczonych do niej”.
Analiza postanowień Berne Convention Implementation Act, podobnie jak
ocena ich zgodności z konwencją berneńską, wykracza poza ramy niniejszej
pracy. Wystarczy poprzestać na stwierdzeniu, że nasuwa się wiele wątpliwości co do tego, czy istotnie ów Act zapewnia dostateczną zgodność ustawodawstwa autorskiego Stanów Zjednoczonych z konwencją85. Nie ulega natomiast wątpliwości, że przystąpienie Stanów Zjednoczonych do konwencji
berneńskiej po 102 latach od jej powstania jest wydarzeniem o ogromnym
znaczeniu dla systemu międzynarodowej ochrony praw autorskich. Pewne
aspekty wpływu tego faktu na bezpośrednie stosunki między Polską a Stanami Zjednoczonymi zostaną uwzględnione w rozdziale III niniejszej pracy.
d. Związek Radziecki
Ustawodawstwo radzieckie reguluje problematykę prawa autorskiego –
podobnie zresztą jak prawa cywilnego w ogólności – niejako dwustopniowo: po pierwsze, w tzw. Zasadach ustawodawstwa cywilnego ZSRR
i republik związkowych, następnie zaś, nieco bardziej szczegółowo, w kodeksach cywilnych poszczególnych republik. W interesującej nas kwestii
Zob. art. 2 Berne Convention Implementation Act.
Por. D. Spector, Implications of United States Adherence to the Berne Convention, EIPR 1989, nr 5,
s. 162–169. J. Ginsberg i J. Kernochan (One Hundred…, s. 6) przyznają, że zmiany poczynione w ustawodawstwie amerykańskim w związku z przystąpieniem do konwencji berneńskiej „nie w pełni
uwzględniają ducha tejże, w jego najszerszym znaczeniu”. Określenie to wydaje się i tak eufemistyczne. Ocena dokonana przez reprezentantów europejskiej doktryny prawa autorskiego będzie
zapewne surowsza.
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art. 97 Zasad stanowi: „Prawo autorskie do utworów opublikowanych
po raz pierwszy na terytorium ZSRR lub nieopublikowanych, ale znajdujących się w jakiejkolwiek obiektywnej formie na terytorium ZSRR przysługuje autorowi i jego spadkobiercom niezależnie od ich obywatelstwa,
a także innym następcom prawnym autorów.
Prawo autorskie przysługuje również obywatelom ZSRR, których utwory
zostały opublikowane po raz pierwszy lub znajdują się w jakiejkolwiek obiektywnej formie na terytorium obcego państwa, jak też ich następcom prawnym.
Innym podmiotom prawo autorskie do utworów po raz pierwszy opublikowanych lub znajdujących się w jakiejkolwiek obiektywnej formie na terytorium obcego państwa przysługuje zgodnie z międzynarodowymi umowami, do których należy ZSRR”. Odpowiadające przytoczonym przepisom
postanowienia Kodeksu Cywilnego RFSRR nie wprowadzają żadnych istotniejszych modyfikacji ani uzupełnień do tej materii.
Jak wynika z powyższego, istnieją trzy niezależne od siebie podstawy
ewentualnej ochrony obcych autorów w ZSRR: pierwsza publikacja na
terenie tego państwa, w wypadku utworów jeszcze nieopublikowanych –
znajdowanie się utworu zmaterializowanego w jakiejkolwiek „obiektywnej
formie” na terytorium ZSRR, wreszcie umowy międzynarodowe. Dwie
pierwsze spośród wymienionych podstaw bywają traktowane w doktrynie
jako przejaw działania „zasady terytorialności”86, co wydłuża łańcuch znaczeń przypisywanych owej zasadzie. Znajdowanie się dzieła na terytorium
państwa stanowi dość szczególną przesłankę ochrony. Przypomina ona
nieco sytuację znaną niektórym ustawodawstwom autorskim, m.in. polskiej ustawie z 1926 r.87, które rozciągają ochronę na jeszcze nieopublikowane dzieła obcych twórców. W prawie radzieckim przywilej ów dotyczy
jednak tylko utworów, które zostały utrwalone w jakikolwiek sposób88,
Por. M. Bogusławski, Woprosy awtorskogo prawa w mieżdunarodnych otnoszenijach, Moskwa 1973, s. 192.
Zob. art. 5 ust. 2 ustawy z 1926 r.
88
Por. w związku z tym na temat pojęcia obiektywnej formy utworu: E. Gawriłow, Sowietskoje
awtorskoje prawo, Moskwa 1984, s. 86–88. Wywód tego autora zawiera jednak w pewnym punkcie
wewnętrzną sprzeczność, do której przyczynia się mało precyzyjne sformułowanie art. 96 ust. 2
Zasad. Pisząc mianowicie o utworach nieopublikowanych jako o przedmiocie prawa autorskiego,
Gawriłow podkreśla konieczność istnienia ich w „obiektywnej formie”, a jako jej przykłady podaje
m.in. publiczne wykonanie lub przedstawienie (tamże, s. 87). Otóż w wypadku tego rodzaju „obiektywnej formy” utwór przestaje być dziełem nieopublikowanym. Wydaje się więc, że jakkolwiek
można by interpretować pojęcie obiektywnej formy w odniesieniu do dzieł opublikowanych, w wypadku utworów nieopublikowanych z natury rzeczy ogranicza się ono do materialnego utrwalenia
w jakiejkolwiek postaci. Kwestia ta ma znaczenie także przy interpretacji interesującego nas art. 97
ust. 1 Zasad. Charakterystyczne jest, że podając przykłady – w kontekście tego właśnie przepisu –
dzieła znajdującego się na terytorium ZSRR w „jakiejkolwiek obiektywnej formie” M. Bogusławski
(Woprosy…, s. 193 i n.) poprzestaje na przykładach materialnego utrwalenia utworu.
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przy czym utrwalenie to znajduje się na terytorium ZSRR. M. Bogusławski
przytacza pogląd M. Gordona, zdaniem którego przyznanie ochrony w tej
sytuacji umotywowane jest tym, iż istnieje wówczas znaczne prawdopodobieństwo, że utwór zostanie opublikowany po raz pierwszy w ZSRR89.
Gdyby w rzeczywistości stało się inaczej, ochrona ustanie.
Jeśli chodzi o znacznie bardziej typową podstawę ochrony, jaką stanowi pierwsza publikacja dzieła w danym kraju, trzeba mieć na uwadze, że
ustawodawstwo radzieckie operuje szerokim pojęciem publikacji. Zgodnie z art. 476 k.c. RFSRR przez publikację należy rozumieć udostępnienie
dzieła nieokreślonemu kręgowi osób w jakikolwiek sposób. W szczególności stanowią publikację wydanie, publiczne wykonanie, publiczne wystawienie, emisja radiowa lub telewizyjna. Doktryna przyjmuje ponadto, że
nie jest istotne, czy pierwsza publikacja na terenie Związku Radzieckiego
nastąpi w języku oryginału, czy też w tłumaczeniu90.
Trzecia podstawa ochrony twórców obcych w ZSRR wiąże się przede
wszystkim z uczestnictwem tego państwa w konwencji powszechnej. Ponadto ZSRR zawarł szereg porozumień dwustronnych z innymi państwami socjalistycznymi, zarówno przed swym przystąpieniem do konwencji
powszechnej, jak i później91. W roku 1981 zawarte zostało także porozumienie dwustronne między ZSRR a Austrią92. Związek Radziecki nie
należy natomiast jak dotąd do konwencji berneńskiej.
Nawet w braku przesłanek ochrony wymienionych w art. 97 Zasad
w praktyce chronione są w pewnym zakresie uprawnienia osobiste obcych twórców; prawo do autorstwa oraz prawo do integralności utworu93. Ochrona ich, a w każdym razie pierwszego z nich, wynika z faktu, że
plagiat – jak pisze Bogusławski – „jest nielegalny w ZSRR”; stanowi on
przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego94.
Jeśli chodzi o treść ochrony przysługującej twórcom obcym w ZSRR,
to – pomijając ewentualne odmienne unormowanie wynikające z porozumień międzynarodowych – sprowadza się ona do asymilacji twórców
obcych z miejscowymi95. Dotyczy to m.in. także stawek wynagrodzeń oraz
M. Bogusławski, Woprosy…, s. 192.
Tamże, s. 193. Zob. ponadto: M. Newcity, Copyright Law in the Soviet Union, New York 1978, s. 61.
91
Na temat tych porozumień zob. F. Majoros, Urheberrechtsabkommen zwischen der UdSRR und ihren
Nachbarn seit 1967, OR 1979, nr 1, s. 36–47.
92
Na jego temat zob. F. Majoros, Die Sowjetunion unterzeichnet erstmals Urheberrechtsabkommen mit einem
westliche Land, OR 1983, nr 1, s. 46–51.
93
M. Bogusławski, Woprosy…, s. 204.
94
Tamże, s. 204 i n.
95
Tamże, s. 195.
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czasu ochrony. Obowiązuje ponadto zasada, że umowy twórców zagranicznych z radzieckimi użytkownikami muszą być zawierane za pośrednictwem monopolistycznej instytucji, jaką jest WAAP96. WAAP związany jest
również siecią umów o wzajemnej reprezentacji ze związkami autorskimi
działającymi w innych państwach, m.in. z polskim ZAiKS-em97. Pozwala
mu to inkasować należne twórcom tantiemy z tytułu eksploatacji „wielkich” i „małych praw” oraz reprodukcji mechanicznej ich dzieł. Działalność WAAP budziła od chwili jego powstania żywe zainteresowanie
w doktrynie, także zachodniej. Jest to o tyle zrozumiałe, że zgodnie z art. 97
ust. 4 Zasad nabycie praw autorskich od twórców będących obywatelami
ZSRR jest skuteczne na terytorium tego kraju pod warunkiem, że nastąpiło zgodnie z ustawodawstwem ZSRR. To zaś przewiduje przymusowe
pośrednictwo WAAP przy tego rodzaju transakcjach98. Jest to już jednak
temat niejako odwrotny w stosunku do będącego przedmiotem naszego
zainteresowania, czyli położenia prawnego twórców obcych w ZSRR.
Niezależnie od tego należy mieć na uwadze, że to, co wyżej napisano na
temat monopolu WAAP i jego przymusowego pośrednictwa w obrocie
prawami autorskimi z zagranicą, może się w każdej chwili okazać – jeżeli
już nie okazało się – nieaktualne ze względu na gwałtowne przeobrażenia
ustrojowe zachodzące w ZSRR.
Wbrew przyjętemu do niedawna zwyczajowi charakteryzowanie unormowań zawartych we wszystkich ustawodawstwach socjalistycznych nie
wydaje się obecnie niezbędne. Warto może jedynie wspomnieć o pewnej odrębności rozwiązania przyjętego w prawie CSRS. Niezależnie od
generalnej zasady zrównania obywateli obcych z czechosłowackimi pod
względem treści ochrony ich praw autorskich ustawodawstwo tego kraju zawiera pojedyncze przepisy dotyczące bądź to wyłącznie obywateli
czechosłowackich, bądź odwrotnie – jedynie twórców obcych99. Do grupy
pierwszej należy § 16 ust. 1 ustawy o pr.aut. z 1965 r. przewidujący generalnie możliwość ustanowienia licencji przymusowych, a także § 20 dotyczący transferu praw autorskich za granicę za pośrednictwem odpowiedniej
organizacji uspołecznionej. Dla odmiany tylko cudzoziemców dotyczy
M. Bogusławski, The USRR and International Copyright Protection, Moskwa 1979, s. 169; M. Newcity,
Copyright Law…, s. 128–130. Na temat WAAP zob. prace powołane w przyp. 40 do rozdz. V.
97
Na temat tzw. porozumienia roboczego między WAAP a ZAiKS-em zob. rozdział V, pkt 2.
98
Konsekwencje pogwałcenia tej zasady rozpatrywane były w wyrokach dotyczących powieści A. Sołżenicyna Sierpień 1914. Zob. wyrok BGH z 16.04.1975 r. (jak w przyp. 49) oraz wyrok Chancery Division sądu
Wielkiej Brytanii z 26.11.1971 r. w sprawie The Bodley Head Ltd. v. Flegon, The Weekly Law Reports 1972,
vol. 1, London, The Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales.
99
Por. w tej kwestii K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo autorské, Praha 1981, s. 43 i n.
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§ 18 ust. 2 przewidujący możliwość udzielenia licencji przymusowej na tłumaczenie dzieła pochodzenia zagranicznego. Z natury rzeczy również § 50
ust. 4 dotyczy jedynie autorów obcych. Wyłącza on możliwość trwania praw
autorskich do dzieł twórców zagranicznych przez okres dłuższy niż przewidziany w kraju pochodzenia utworu. Jak się przekonamy w toku dalszych
wywodów, rozwiązanie to nawiązuje do przyjętego w tej kwestii w konwencjach międzynarodowych.
3. Charakter prawny przepisów dyskryminujących obcych autorów
Z przedstawionego wyżej przeglądu ustawodawstw autorskich wynika,
że zawarte w nich przepisy dyskryminujące obcych twórców formułowane
są w sposób rozmaity. Wymienione w nich przesłanki ochrony traktowane
są w niektórych wypadkach jako warunki ochrony praw autorskich w ogóle,
w innych zaś jako warunki ochrony na podstawie przepisów danej ustawy.
Celem rozważań zawartych w niniejszym punkcie jest zbadanie różnych
możliwych kwalifikacji interesujących nas przepisów oraz ustalenie, czy za tą
odmiennością sformułowań kryją się jakieś konsekwencje praktyczne.
Ocena charakteru prawnego przepisów dyskryminujących obcych nie
jest zadaniem łatwym. Rysują się w tej materii różne możliwe konstrukcje. Nie wszystkie spośród nich muszą być traktowane jako rozłączne. Po
pierwsze, przepisy tego rodzaju mogą być uznane za źródło norm prawa
obcych. Te ostatnie uchodzą – w odróżnieniu od norm kolizyjnych – za
nomy merytoryczne, normy prawa materialnego. Mówi się o nich nieraz,
że regulują bezpośrednio sytuację prawną obcych podmiotów100. Nad wyraz niejasno przedstawia się natomiast problem, zdawałoby się, zupełnie
podstawowy, a mianowicie czy przepisy prawa obcych znajdują zastosowanie dopiero „po” normie kolizyjnej, a więc zarazem za jej pośrednictwem,
czy też przeciwnie – wyprzedzają normę kolizyjną lub wprowadzają do
niej wyjątek, zatem są od niej niezależne. W tym drugim wypadku sąd
musiałby stosować krajowe normy prawa obcych, choćby norma kolizyjna
generalnie właściwa dla danego typu stosunków prawnych prowadziła do
Na temat norm prawa obcych zob. J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe prywatne, Warszawa 1984,
s. 31; M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1987, s. 17 i n.; B. Walaszek, M. Sośniak,
Zarys prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa 1973, s. 278 i n. W piśmiennictwie obcym zob. m.in.
M. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre des internationalen Privatrechts, Zürich 1966, s. 245–248; H. Battifol,
P. Lagarde, Droit international privé, t. I, Paris 1981, s. 168; P. Mayer, Droit international…, s. 749–757;
S. Cigoj, Mednarodno pravo osebnih in premożenjskih razmerij, prva kniga, Ljubljana 1984, s. 84; Ch. von Bar,
Internationales Privatrecht, Allgemeine Lehren, München 1987, s. 203–207. Zdaniem tego ostatniego
autora możliwy do obrony jest pogląd, wedle którego do prawa obcych można by zaliczać także
niektóre normy kolizyjne, a nie tylko merytoryczne.
100
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innego porządku prawnego niż własny. Rozstrzygnięcie problemu wzajemnego stosunku norm prawa obcych i norm kolizyjnych w jednym lub
drugim kierunku mogłoby więc prowadzić do zupełnie odmiennych skutków praktycznych. Przyznanie priorytetu tym pierwszym oznaczałoby, że
przejawiona przez ustawodawcę danego kraju wola dyskryminacji obcych
podmiotów musi zostać zrealizowana bez względu na wchodzące ewentualnie w grę ogólne rozwiązanie kolizyjne101. Z kolei uznanie, że stosowanie
norm dyskryminujących należących do systemu własnego prawa możliwe
jest tylko za pośrednictwem odpowiedniej normy kolizyjnej102 oznaczałoby, że w razie obowiązywania normy kolizyjnej wskazującej na prawo obce
jako właściwe krajowe normy dyskryminujące mogłyby zostać po prostu
pominięte i w ogóle nie znalazłyby zastosowania.
Interesujące nas zagadnienie tylko w minimalnym stopniu było dotąd rozważane w doktrynie polskiej. J. Jakubowski podkreśla priorytetowy charakter norm prawa obcych w stosunku do innych nom, nie pisze
Jeszcze do niedawna pogląd przypisujący normom prawa obcych (czyli dotyczącym tzw. jouissance
des droits) pierwszeństwo przed normami kolizyjnymi (regulującymi exercice des droits) był konsekwentnie reprezentowany w doktrynie francuskiej. Por. J.P. Niboyet, Traité de droit international privé français,
t. II, Paris 1951, s. 4–6; M. Simon-Depitre, Introduction à 1’etude de la condition des étrangers en France [w:]
Juris-classeur de droit international, vol. VI, fasc. 523, 1950, s. 4; H. Battifol, P. Lagarde, Droit international
privé, t. I, Paris 1970, s. 5, 180 (co do zmiany stanowiska autorów zob. przypis następny); P. Gothot, Le
renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé, RCdDIP 1971, vol. 60, s. 214. Zob. ponadto:
S. Cigoj, Mednarodno pravo…; Ch. von Bar, Internationales Privatrecht…, s. 206; M. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 247 – aczkolwiek ci ostatni autorzy koncentrują się w tym kontekście na normach
prawa obcych należących do prawa publicznego. Zob. też pogląd Beitzkego powołany przez R. de
Nova, Conflits des lois et normes fixant leur propre domaine d’application [w:] Mélanges J. Maury, 1960, s. 398,
przyp. 52 oraz E. Steindorf, Sachnormen im intemationalen Privatrecht, Frankfurt 1958, s. 31 i n.
102
Tak P. Mayer, Droit international…, s. 752–756, a w ślad za nim H. Battifol, P. Lagarde, Droit
international privé, s. 168, przyp. 1. Mayer wiąże swe zapatrywanie z ewolucją, jaka dokonała się
w orzecznictwie francuskim w kwestii interpretacji art. 11 C.c., a zwłaszcza z przełomowym w tej
materii wyrokiem Sądu Kasacyjnego z 27.07.1948 r. Przed tą datą także zdaniem P. Mayera wzajemny stosunek norm prawa obcych i norm kolizyjnych należało rozstrzygać w prawie francuskim,
przyznając priorytet tym pierwszym, jak to zresztą czyniła doktryna. Nie angażując się tu generalnie
w spór o kolejność stosowania norm prawa obcych i norm kolizyjnych, sądzę, że ewolucja francuskiego orzecznictwa na gruncie art. 11 C.c. nie powinna sama przez się prowadzić do całkowitej
zmiany dotychczasowej oceny wzajemnego stosunku obydwu typów norm, czyli do zmiany natury
jakościowej, jak to przyjmuje P. Mayer.
Wydaje się, że za zwolennika priorytetu norm kolizyjnych w stosunku do norm prawa obcych należy
uznać również G. Kegla, aczkolwiek jego twierdzenie, iż „stosowanie przepisów prawa obcych zakłada,
że właściwe jest prawo wewnętrzne”, może być rozumiane niekoniecznie w jeden tylko sposób. Zob.
tenże, Internationales Privatrecht, München 1971, s. 40. Podobnie: L. Raape, Internationales Privatrecht, Berlin 1961, s. 11. Zob. Ponadto: F. Mann, Kollisionsnorm und Sachnorm mit abgrenzendem Tatbestndsmerkmal
[w:] Funktionswandel der Privatrechtsinstitutionen – Festschrift für L. Raiser, Tübingen 1974, s. 513.
Na niebezpieczeństwo związane z przyznaniem pierwszeństwa normom kolizyjnym zwraca
uwagę M. Simon-Depitre, Introduction…, zdecydowanie przeciwna takiemu rozwiązaniu.
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jednak wyraźnie, czy tymi innymi miałyby być właśnie normy kolizyjne103. Z dalszego toku wywodu tego autora, poświęconego różnicy między normami prawa obcych a „innymi normami merytorycznymi” dotyczącymi stosunków międzynarodowych, wynika, że jego zdaniem normy
prawa obcych stosuje się bez pośrednictwa norm kolizyjnych i tak właśnie
należy rozumieć ich priorytetowy charakter. M. Pazdan pisze w swoim
podręczniku, w ślad zresztą za B. Walaszkiem i M. Sośniakiem: „przyjmuje
się, że organy każdego państwa stosują własne prawo obcych”104. Sens
tego twierdzenia nie jest oczywisty. Z jednej strony wydaje się zupełnie
naturalne, że każde państwo samo określa, jaka ma być sytuacja prawna
obcych obywateli na jego terytorium. Z drugiej jednak strony jeżeli pewna norma kolizyjna (np. przewidująca właściwość legis loci delicti commissi)
kieruje do obcego systemu prawa, wydaje się, że prawo to należy stosować
z uwzględnieniem jego własnych norm prawa obcych – o ile takie zawiera.
Być może właściwy sens przytoczonej wypowiedzi M. Pazdana sprowadza
się do podkreślenia, że własne prawo obcych sąd musi stosować, choćby
w systemie prawa krajowego istniała zarazem norma kolizyjna wskazująca na właściwość prawa obcego dla danego typu sytuacji. Byłoby to
wówczas zapatrywanie zbieżne z poglądem J. Jakubowskiego.
Skoro problem wzajemnego stosunku norm prawa obcych i norm kolizyjnych nie jest pozbawiony znaczenia praktycznego, pewne zdziwienie
może budzić fakt, że doktryna prawa międzynarodowego prywatnego nie
wypracowała dotąd spójnego stanowiska w tak podstawowej kwestii. Sądzę, że przyczyniły się do tego dwie okoliczności. Po pierwsze, fakt, że
w dziedzinie stosunków prywatnoprawnych normy prawa obcych spotyka
się dziś stosunkowo rzadko. Rzadko też może więc dojść w aferze prawa prywatnego do ewentualnego „konfliktu” między normami prawa obcych a normami kolizyjnymi. Po drugie, jak zauważył Ch. von Bar, nawet
w tych stosunkowo nielicznych sytuacjach, w których mamy do czynienia
z normami prawa obcych z dziedziny prawa prywatnego, określone nomy
kolizyjne – często niepisane, a jedynie „zwyczajowe” – z reguły i tak prowadziłyby do tego właśnie systemu, którego normy dyskryminujące mamy
na uwadze105. Wobec powyższego nie jest aż tak ważne, czy samej normie
J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…, s. 31.
M. Pazdan, Prawo prywatne…, s. 18. Podobnie: B. Walaszek, M. Sośniak, Zarys prawa międzynarodowego…, s. 281.
105
Ch. von Bar, Internationales Privatrecht…, s. 206. Nawiasem mówiąc, twierdzenie tego autora, jakoby
wymienione przez niego łączniki (m.in. loci delicti commissi oraz łącznik wynikający z „zasady terytorialności”) i tak zawsze wskazywały na właściwość prawa niemieckiego, wydaje się nieco zbyt stanowcze.
Zob. ponadto: M. Simon-Depitre, Les règles materielles dans le conflit de lois, RCdDIP 1974, s. 599.
103
104

50

Rozdział I. Autorskie prawo obcych w perspektywie…

prawa obcych przypiszemy dodatkowo treść kolizyjną („ukrytą”)106 wskazującą na właściwość prawa systemu, który ją zawiera107. Opisana tu prawidłowość znajduje egzemplifikację m.in. właśnie w dziedzinie prawa autorskiego.
Mianowicie z tzw. zasady terytorialności, której obowiązywanie w prawie autorskim przyjmuje się niemal powszechnie, wielu przedstawicieli doktryny wywodzi normę kolizyjną wskazującą na właściwość prawa „terytorialnego”108.
Prawo to bywa określone w różny sposobi, z reguły jednak jest ono zbieżne
z lex fori. Gdyby w konkretnej sytuacji okazało się od niego odmienne, wydawać by się mogło, że istnieje wówczas ryzyko powstania opisanego wyżej
konfliktu między normą kolizyjną a normą prawa obcych. Dla rozwiązania
owego konfliktu konieczne byłoby ustalenie hierarchii obydwu norm lub też
kolejności ich stosowania. W rzeczywistości jednak nawet w takich wypadkach do konfliktu moim zdaniem nie dojdzie. Normy prawa obcych znajdują bowiem zastosowanie tylko w odniesieniu do terytorium państwa, które
je ustanowiło; dotyczą sytuacji cudzoziemców w tym państwie109. Jeżeli więc
uznane za miarodajne dla ochrony praw autorskich „terytorialne” lex loci protectionis (lub lex loci delicti commissi) okaże się w konkretnym wypadku rozbieżne
z lex fori, będzie to zarazem sytuacja, do której dyskryminująca obcych norma
prawa forum przestaje mieć zastosowanie. Chodzi bowiem w tym wypadku
o ocenę stanu faktycznego mającego jedynie formalny, jurysdykcyjny związek
z terytorium państwa, które takie normy ustanowiło. Właściwy, merytoryczny
związek zachodziłby natomiast w razie dochodzenia przez twórcę ochrony
„dla terytorium danego państwa”, czyli w odniesieniu do jego terytorium.
Do rzeczywistej kolizji norm mogłoby, jak się wydaje, dojść w wypadku,
gdyby w państwie X, którego system prawny zawiera normy dyskryminujące obcych autorów, obowiązywała zarazem norma kolizyjna wskazująca na
właściwość prawa kraju pochodzenia utworu Y w odniesieniu do zdarzeń
zachodzących na terytorium X. W odróżnieniu od prawa państwa X prawo
W doktrynie spotyka się określenie „ukryte normy kolizyjne”. Por. P. Neuhaus, Die Grundbegriffe des
internationalen Privatrechts, Berlin 1962, s. 49 i n.; M. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 242; H. Schack,
Zur Anknüpfung des Urheberrecht im internationalen Privatrecht, Berlin 1979, s. 19. Zob. też: J. Jakubowski,
Prawo międzynarodowe…, s. 38.
107
Zbliżony do tego stanowiska wydaje się pogląd P. Mayera, który pisze w odniesieniu do tzw. lois de
police: „Kwalifikacja jako lois de police nie ma znaczenia, jeżeli kompetencja, która się z nich wywodzi dla
prawa forum, pokrywa się z tą, która wynika z zastosowania odpowiedniej normy kolizyjnej dwustronnej” (Droit international…, s. 105). Na temat ewentualnego potraktowania norm prawa obcych jako rodzaju tzw. norm bezpośredniego zastosowania, do których z kolei należą lois de police, zob. niżej, s. 66 i n.
108
Zob. w tej kwestii pkt 4, s. 63 i n.
109
P. Mayer uważa je za normy o ściśle terytorialnym zastosowaniu. Jego zdaniem ustawodawca
pozbawia w nich cudzoziemców pewnych praw we Francji w interesie Francuzów lub Francji. Zob.
też podane przez tego autora przykłady więzi z terytorium państwa, które wydało normy prawa
obcych, niezbędnej dla ich stosowania (Droit international…, s. 754).
106
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merytoryczne kraju pochodzenia utworu zapewne nie przewidywałoby żadnej dyskryminacji swoich obywateli (lub „swoich” dzieł). We współczesnych
ustawodawstwach nie spotyka się jednak na ogół norm kolizyjnych wskazujących na prawo kraju pochodzenia utworu jako na prawo właściwe dla praw
autorskich. Koncepcje takie były natomiast – i nadal są – lansowane przez
część doktryny110.
Druga możliwość kwalifikacji przepisów dyskryminujących obcych autorów polega na potraktowaniu ich jako źródła tzw. jednostronnych norm
kolizyjnych. W odróżnieniu od „zwykłych” norm kolizyjnych, zwanych też
wielostronnymi lub zupełnymi, określają one jedynie zasięg ustawodawstwa,
do którego należą111. Uznaniu norm dyskryminujących obcych autorów za
jednostronne normy kolizyjne sprzyja ten sposób ich formułowania, który
polega na określeniu przesłanek stosowania przepisów danej ustawy, a nie
przesłanek ochrony praw autorskich w ogólności. Wydaje się jednak, że sam
sposób sformułowania odpowiednich przepisów nie musi mieć rozstrzygającego znaczenia w tej kwestii. W każdym razie przepisy redagowane w sposób typowy dla konstrukcji prawa obcych bywają traktowane w doktrynie
jako źródło jednostronnych norm kolizyjnych112, i odwrotnie – te, które
mówią o przesłankach stosowania własnej ustawy, bywają kwalifikowane
jako przepisy prawa obcych113. Podobieństwo nom prawa obcych i jednoDotyczy to przede wszystkim dawniejszej doktryny francuskiej (a także zresztą orzecznictwa tego
kraju). Por. E. Bartin, Localisation territoriale des monopoles intellectuels, Clunet 1934, t. LXI, s. 783–806
oraz prace innych autorów francuskich powołane przez W. Popiołka, Prawo właściwe dla praw autorskich,
„Studia Iuridica Silesiana” 1977, z. 2, s. 64 i n. Co do współczesnych zwolenników tzw. zasady uniwersalizmu zob. pkt 4, s. 72–73.
111
Na temat tego rodzaju norm por. w piśmiennictwie polskim J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…,
s. 37; W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, Warszawa 1979, s. 36; B. Walaszek, M. Sośniak,
Zarys prawa międzynarodowego…, s. 54 i n. Ci ostatni autorzy używają zamiennie określeń „normy jednostronne” i „normy niezupełne”, natomiast M. Pazdan (Prawo prywatne…, s. 40) traktuje normy
jednostronne jako pewną odmianę norm niezupełnych; obok nich wyróżnia jeszcze normy niezupełnie dwustronne. Problematyce norm jednostronnych poświęcił odrębne studium H. Trammer, O tak
zwanych „jednostronnych normach” międzynarodowego prawa prywatnego, SC t. II, Kraków 1963, s. 119–126.
Zdaniem Trammera poprawnie można mówić jedynie o przepisach, a już nie o normach jednostronnych. Stanowisko to nie zostało przyjęte w polskiej doktrynie.
112
Por. interpretację § 121 URG dokonaną przez G. Koumantosa, Sur le droit international privé du
droit d’auteur, DdiA 1979, nr 2–3, s. 630. Także P. Katzenberger, charakteryzując ogólnie § 120–128
ustawy RFN, pisze w tym kontekście o warunkach ochrony obcych podmiotów przez tę właśnie
ustawę. Zob. P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1210.
113
Autorzy francuscy niejednokrotnie traktują rozwiązanie zawarte w ustawie z 8.07.1964 r. o stosowaniu zasady wzajemności w dziedzinie ochrony prawa autorskiego jako unormowanie kwestii
jouissance des dtroits – czyli właśnie statusu obcych – a nie kwestii prawa właściwego, mimo iż sama
ustawa mówi w tym kontekście jedynie o ochronie przyznanej przez ustawodawstwo francuskie.
Por. R. Plaisant, Droit international, s. 1–5; A. Françon, Propriété…, s. 2 i n. Należy tu przypomnieć,
że ustawa z 1964 r. za kryterium ewentualnej dyskryminacji przyjmuje nie obywatelstwo autora, lecz
„obywatelstwo” dzieła. Zob. pkt 2a.
110
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stronnych norm kolizyjnych podkreśla E. Steindorf, zdaniem którego pełnią
one w gruncie rzeczy tę samą funkcję114. Takie zacieranie granicy między
sferami tradycyjnie uchodzącymi za rozłączne: dziedziną prawa materialnego (za jakie uważane jest prawo obcych) i sferą nom rozstrzygających kolizje
systemów prawnych stanowi zjawisko znamienne dla rozwoju doktryny prawa międzynarodowego prywatnego w ostatnich dziesięcioleciach115.
Przejdźmy jednak do kwestii ewentualnych następstw praktycznych
uznania norm dyskryminujących za jednostronne normy kolizyjne. Ocena
zależy w tym wypadku od tego, jak będziemy interpretować przepisy zawierające mniemane normy jednostronne. Często normy tego rodzaju poddaje
się tzw. bilateralizacji. Polega ona na dobudowaniu do normy jednostronnej
symetrycznej „połówki” wskazującej na właściwość określonego prawa obcego116. Nie wszystkie jednak nomy jednostronne mogą być poddane bilateralizacji symetrycznej. Te, wobec których zabieg ten nie może być stosowany, nazywane są normami wyłącznymi (exclusive-normen, règles exclusivement
unilatérales). Na podobieństwo dawnych statutów określają one jedynie zasięg własnego porządku prawnego i nie upoważniają w żadnym zakresie do
uznania za właściwe prawa obcego117. Konsekwencje tego, czy daną normę
kolizyjną jednostronną uznamy za zdatną do bilateralizacji, są bardzo istotne.
Dobrą ilustracją wyrażonego wyżej poglądu mogą być właśnie normy
dyskryminujące twórców obcych. Załóżmy, że normy te – gdyby potraktować je jako jednostronne normy kolizyjne – nie mogą być rozbudowane
w normy wielostronne. Niespełnienie sformułowanych w nich przesłanek ochrony oznacza wówczas, że twórcom obcym nie będzie przysługiwać ochrona na mocy legis fori. Skoro zarazem nie istnieją, jak już wyżej wspomniano, normy kolizyjne wskazujące na właściwość prawa kraju
E. Steindorf, Sachnormen…, s. 31 i n. Por. też: Ch. von Bar, Kollisionsrecht und Sachrecht für internationale Sachverhalte im internationalen Urheberrecht, UFITA 1988, z. 108, s. 32.
115
Por. w związku z tym uwagi P. Haya, Comments on Self-Limited Rules of Law in Conflicts Methodology,
AJCL 1982, vol. 30, supplement, s. 131–134.
116
Na temat przekształcania jednostronnym norm kolizyjnych w normy zupełne zob. J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…, s. 37; P. Mayer, Droit international…, s. 100; G. Van Hecke, Principes et
méthodes de solution des conflts de lois, RdC 1968, t. I, Leyden 1970, s. 451 i n.; O. Kahn-Freund, General
Principles of Private International Law, Leyden 1976, s. 89; P. Neuhaus, Die Grundbegriffe…, s. 51. Zdaniem H. Trammera (O tak zwanych…, s. 123 i n.) rozwinięcie przepisu jednostronnego nie musi
polegać na rozbudowaniu go w normę symetryczną.
117
Por. F. Rigaux, Droit international privé, Bruxelles 1968, s. 114–117 (autor ten odróżnia normy
„wyłącznie jednostronne” i normy „niesyntetyczne”); P. Neuhaus, Die Grundbegriffe…; J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…, s. 37 i n. Niektórzy autorzy są zdania, że normy wyłączne nie mieszczą
się już w pojęciu jednostronnych norm kolizyjnych. O. Kahn-Freund nazywa je „wyjątkami na
korzyść lex legislatoris” lub „skrystalizowanymi zasadami ordre public”. Zob. O. Kahn-Freund, General
Principles…, s. 91.
114
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pochodzenia utworu, odmowa ochrony według prawa miejscowego oznacza wówczas w praktyce pozbawienie ochrony w ogóle. Rezultat jest więc
w tym wypadku praktycznie taki sam, jak gdybyśmy uznali normy dyskryminujące za normy prawa obcych działające z wyprzedzeniem rozwiązań
kolizyjnych i niezależnie od nich118.
W doktrynie wysunięta została jednak koncepcja zupełnie odmiennej interpretacji interesujących nas przepisów ustawodawstw autorskich.
Otóż zdaniem G. Koumantosa niespełnienie przesłanek ochrony przewidzianych w ustawodawstwie danego kraju i wynikający stąd brak ochrony twórców (lub dzieł)119 obcych na mocy prawa tego kraju nie oznacza
wcale, że twórcy ci (dzieła) nie korzystają wówczas w ogóle z ochrony.
Można bowiem i należy przyznać im ochronę w takim wypadku… na
mocy przepisów obowiązujących w kraju pochodzenia utworu. Do tego
zaskakującego wniosku dochodzi G. Koumantos poprzez bilateralizację norm, które przyznają twórcom (dziełom) rodzimym ochronę bez
żadnych warunków dodatkowych120. Oryginalna koncepcja Koumantosa wydaje się niemożliwa do przyjęcia, przynajmniej na gruncie ustawodawstw aktualnie obowiązujących. Mogłaby być co najwyżej rozważana
jako próba wytyczenia drogi na przyszłość. Obejście norm dyskryminujących obcych twórców poprzez sięganie do ich prawa ojczystego jako
rzekomo właściwego narusza w sposób oczywisty cel, jaki przyświeca
owym normom. Ponadto proponowana przez G. Koumantosa karkołomna konstrukcja nie jest spójna wewnętrznie i prowadzi do nakładania się właściwości różnych systemów prawnych. Z jednej mianowicie
strony – w zależności od spełnienia określonych warunków – norma
uznana za jednostronną normę kolizyjną przewiduje stosowanie do
ochrony praw twórców obcych prawa miejscowego, z drugiej zaś strony
z interpolowanej przez G. Koumantosa drugiej „połówki” tej normy ma
wynikać dla ich ochrony generalna właściwość prawa kraju pochodzenia
utworu. Niebezpieczeństwa tego autor ów zdaje się nie dostrzegać121.
Tymczasem właśnie niedopuszczalność nakładania się właściwości różnych systemów prawnych powoduje, że zabieg symetrycznej bilateralizacji uważa się za wykluczony m.in. w odniesieniu do jednostronnych
W podobnym duchu Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 32 i n.
Dwa spośród analizowanych przez G. Koumantosa ustawodawstw przyjmują za podstawę dyskryminacji obcych kryterium inne niż obywatelstwo autora, a mianowicie miejsce stworzenia dzieła
lub miejsce jego pierwszej publikacji. Nie mamy więc w tych wypadkach do czynienia z przepisami
prawa obcych sensu stricto.
120
Zob. G. Koumantos, Sur le droit…, s. 626–630.
121
Dostrzega je natomiast, ale niejako w odwróconej perspektywie, H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 19.
118
119
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norm kolizyjnych operujących alternatywnymi łącznikami122. Badane zaś
przez nas normy ustawodawstw autorskich zwykle operują takimi właśnie łącznikami – jeżeli w ogóle mamy traktować je jako łączniki, a nie
jako przesłanki ochrony zawarte w normach merytorycznych.
Stanowisko reprezentowane przez G. Koumantosa kłóci się z istniejącymi w dziedzinie międzynarodowych stosunków autorskich realiami.
Pozostaje też ono w sprzeczności z zapatrywaniami doktryny. Nawet niektórzy autorzy, którzy co do zasady są zwolennikami właściwości legis loci
originis dla praw autorskich, nie byliby skłonni, jak można sądzić, poddać
przepisy dyskryminujących twórców obcych wykładni, która do tego stopnia lekceważy ich brzmienie i cel123. Tym bardziej nie do przyjęcia, także de
lege ferenda, byłaby koncepcja Koumantosa dla zwolenników tzw. zasady terytorialności. Abstrahując na razie od tego, czy stanowisko tych ostatnich
należy uznać za słuszne, wypada stwierdzić, że wyraźnie przeważa ono we
współczesnej doktrynie prawa autorskiego.
Z przyczyn wyżej opisanych należy odrzucić możliwość symetrycznej
bilateralizacji norm dyskryminujących obcych twórców, nawet gdyby można je było uznać za szczególny rodzaj norm kolizyjnych. A zatem kwalifikacja owych norm jako bądź to merytorycznych norm prawa obcych,
bądź też jednostronnych norm kolizyjnych nie prowadzi do odmiennych
skutków praktycznych. Odmowa ochrony według prawa zawierającego
owe przepisy dyskryminujące jest bowiem niemal równoznaczna w praktyce z odmową jakiejkolwiek ochrony.
Próba określenia charakteru prawnego norm dyskryminujących obcych autorów nie wyczerpuje się w przedstawionych dotychczas konstrukcjach. W teorii prawa międzynarodowego prywatnego ostatnich
dziesięcioleci mnożą się bowiem rozmaite twory-hybrydy, konstrukcje,
których charakter prawny jest wysoce sporny, a dotyczące ich nazewnictwo dalekie od jednolitości. Wystarczy tu wspomnieć o tzw. normach (lub
przepisach) bezpośredniego zastosowania, o przepisach samoograniczających się czy wreszcie o normach materialnych prawa międzynarodowego
Por. w tej kwestii H. Trammer, O tak zwanych…, s. 124 i n.; J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…,
s. 37 i n.; F. Rigaux, Droit international…, s. 116.
123
Na gruncie prawa RFN ewentualną „bilateralizację” § 120 i n. URG odrzuca ostatecznie H. Schack,
Zur Anknüpfung… Spośród autorów reprezentujących niekoniecznie tę samą co Koumantos orientację w kwestii wyboru prawa właściwego dla praw autorskich przeciwko proponowanej przez tego autora
interpretacji norm dyskryminujących obcych autorów lub „obce” dzieła wypowiada się G. Boytha, Some
Private International Law Aspects of the Protection of Authors Rights, Cop. 1988, nr 10, s. 405. Por. też: Ch. von
Bar, Kollisionsrecht…, s. 33.
122
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prywatnego124. Liczba publikacji poświęconych ostatnio tej problematyce
rośnie w postępie geometrycznym. Poglądy na taką czy inną kwalifikację
pewnych typów norm regulujących sytuację z elementem obcym są przy
tym nad wyraz zróżnicowane. Nie sposób podejmować frontalnie tego
zadania na marginesie pracy dotyczącej statusu obcych autorów. Można
natomiast przynajmniej zasygnalizować w tym miejscu problem godny
rozważenia w aspekcie szerszym niż tylko w odniesieniu do dyskryminujących przepisów ustawodawstw autorskich, a mianowicie czy przepisy
prawa obcych w ogólności mogą być uznane za rodzaj przepisów bezpośredniego zastosowania lub przepisów samoograniczających się. Wzajemny stosunek obydwu wymienionych typów przepisów (norm) przedstawia
się szczególnie niejasno. Część doktryny zdaje się je traktować jako jedną
kategorię125. Według mnie podejście takie nie przyczynia się do zrozumienia istoty zagadnienia. Natura jednego i drugiego typu norm nie jest taka
sama, co zresztą wynika w pewnej mierze już z samych ich nazw.
Co się tyczy przepisów bezpośredniego zastosowania, W. Popiołek
określa je jako przepisy merytoryczne wyłączające zastosowanie – w regulowanym przez siebie zakresie – prawa obcego wskazanego jako właściwe
przez normę kolizyjną126. Jeśli chodzi o ocenę natury prawnej tych przepisów, dwa stanowiska wydają się możliwe do obrony. Według pierwszego
W literaturze obcej owe normy o niejednoznacznym charakterze występują m.in. pod następującymi nazwami: lois (règles) d’application immédiate, lois (règles) d’application necessaire, normes fixant leur propre
domaine d’application, règles nationales de droit international privé materiel, self-limited rules of law, functionally
restrictive substantive rules, spatially conditioned internal rules, selostigerechte Sachnormen, Sachnormen mit abgrenzenden Tatbestandsmerkmal, räumlich-persönlich limitierte Sachnormen, Sachnormen im internationalen Privatrecht,
Sonderanknüpfung. Za rodzaj lois d’application immediate uchodzą tzw. lois de police. Zdaniem P. Mayera są to
normy, których cecha „koniecznego stosowania” wynika z ich celu, a nie z wyraźnego przepisu. Por.
P. Mayer, Droit international…, s. 102.
125
Por. O. Kahn-Freund, General Principles…, s. 95, P. Hay, Comments on Self-Limited…, s. 131; R. de
Nova, Conflits…, s. 377–401. Jak się wydaje, w piśmiennictwie polskim ku takiemu stanowisku zbliża
się M. Pazdan. Pisząc w zasadzie o przepisach „wymuszających swoją właściwość” (którą to nazwę
przedkłada Pazdan nad określenie „przepisy o bezpośrednim zastosowaniu”). autor ten wprowadza
na wstępie ogólne pojęcie przepisów merytorycznych, „z których treści, funkcji i celów wynikają
bardziej lub mniej wyraźne wskazówki co do ich zasięgu w przestrzeni”. Tak szeroko ujęta kategoria
obejmuje moim zdaniem oba typy interesujących nas przepisów. Por. M. Pazdan, Prawo prywatne…,
s. 18 i n. Wspomniane dwie kategorie przepisów starają się natomiast rozgraniczyć M. Keller, K. Siehr,
Allgemeine Lehre…, s. 243–245.
126
W. Popiołek, Znaczenie przepisów o „bezpośrednim działaniu” w zakresie eksportu kompletnego obiektu
[w:] Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych, Katowice 1980, s. 125 i n. Ponadto
w piśmiennictwie polskim na temat norm bezpośredniego zastosowania zob. M. Tomaszewski,
Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych a prawo prywatne międzynarodowe, PiP 1970, z. 12,
s. 924–926; J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…, s. 38; M. Pazdan, Prawo prywatne… oraz literaturę
powołaną przez W. Popiołka.
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z nich przepisy bezpośredniego zastosowania wchodzące w skład porządku prawnego forum stosuje się w ogóle bez pośrednictwa normy kolizyjnej127. Zgodnie natomiast z drugim zapatrywaniem przepisy tego rodzaju
zawierają, obok normy merytorycznej, swoistą (ukrytą) jednostronną normę
kolizyjną nakazującą stosowanie własnego prawa128. Różnica między przedstawionymi zapatrywaniami zdaje się mieć charakter czysto teoretyczny, skoro jedna i druga koncepcja uznaje konieczność stosowania obowiązujących
w danym państwie przepisów bezpośredniego zastosowania niezależnie od
ewentualnie istniejących w tej materii „zwykłych” norm kolizyjnych.
Z punktu widzenia interesującego nas tematu pewne znaczenie może
mieć pytanie, czy normy dyskryminujące obcych autorów mogą być
uznane za rodzaj norm bezpośredniego zastosowania. Osobiście skłonna byłabym odpowiedzieć na to pytacie twierdząco129. Z drugiej strony
trudno jest udzielić owej odpowiedzi w sposób całkowicie stanowczy,
skoro nie zostanie jednoznacznie rozstrzygnięty w sposób generalny
problem wzajemnego stosunku norm prawa obcych i norm kolizyjnych,
a inaczej mówiąc – „hierarchia” obydwu typów norm lub też kolejność
ich stosowania. Tak ogólne, wręcz fundamentalne zagadnienie z zakresu
prawa międzynarodowego prywatnego wykracza jednak poza ramy tematu niniejszej pracy.
Na koniec wypada jeszcze zastanowić się nad tym, czy ze względu na
obecność w nich przepisów dyskryminujących obcych ustawodawstwa
autorskie mogłyby być uznane za tzw. przepisy samoograniczające się,
ewentualnie za źródło norm o takim charakterze. Pod pojęciem przepisów samoograniczających się rozumie się przepisy, które zawierają normy
merytoryczne, a zarazem ograniczają zasięg swego stosowania za pomocą
Por. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 224 i n.; P. Gothot, Le renouveau…, s. 212–242. P. Hay
(w artykule dotyczącym w zasadzie przepisów samoograniczających się, które jednak autor zdaje się
ujmować szerzej), Comments on Self-Limited…, s. 131; M. Simon-Depitre (w artykule poświęconym
generalnie normom materialnym w prawie kolizyjnym), Les règles matérielles dans le conflit de lois, RCdDIP
1974, s. 599 i n.; niezbyt zdecydowanie J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…
128
Tak po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim M. Tomaszewski (Przepisy szczególne…) – w odniesieniu do polskich przepisów szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Por. ponadto
W. Popiołek, Znaczenie…, s. 126; M. Pazdan, Prawo prywatne… F. Mann dopuszcza możliwość doszukania się w normie materialnej pewnych wskazówek kolizyjnych tylko w drodze wyjątku. Wywód jego dotyczy jednak raczej przepisów samoograniczających się niż przepisów bezpośredniego
zastosowania. Por. F. Mann, Kollisionsnorm…, s. 506.
129
Por. H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 18, przyp. 4. Keller i K. Siehr przyjmują taką kwalifikację
w odniesieniu do norm prawa obcych w ogólności jako jedną z kilku alternatywnych; wywód ich
dotyczy jednak raczej norm z zakresu prawa publicznego, autorzy w zasadzie nie rozwijają tej kwestii w odniesieniu do norm dyskryminujących obce podmioty na odcinku prawa prywatnego. Por.
M. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 247.
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różnych kryteriów – najczęściej przestrzennych, niekiedy także personalnych130. Różnica między nimi a przepisami bezpośredniego zastosowania,
nie przez wszystkich autorów dostrzegana, polega moim zdaniem przede
wszystkim na tym, że przepisy samoograniczające się znajdują zastosowanie
dopiero za pośrednictwem samodzielnej normy kolizyjnej wskazującej jako
prawo właściwe system, do którego należą131. Dlatego ewentualne potraktowanie ustawodawstw autorskich jako przepisów samoograniczających się
wchodziłoby w grę przede wszystkim wówczas, gdy system prawa zawierający przepisy dyskryminujące obcych autorów został wskazany przez wyraźną
normę kolizyjną132. Przepisy prawa obcych nie muszą już bowiem wówczas,
niejako zastępczo, pełnio funkcji norm kolizyjnych. Jak na razie większość
ustawodawstw nie zawiera jednak norm kolizyjnych określających prawo
właściwe dla praw autorskich. Niezależnie od tego pojawia się pytanie, czy
ewentualne uznanie ustawodawstw autorskich za przepisy samoograniczające się mogłyby mieć jakieś znaczenie praktyczne. W piśmiennictwie poświęconym przepisom tego rodzaju jako konsekwencję wspomnianej ich
natury wskazuje się konieczność zastosowania do danego stanu faktycznego innych, bardziej ogólnych norm merytorycznych tego samego porządku
prawnego133. Rezultat taki daje się osiągnąć, gdy przepis samoograniczający się ma charakter normy szczególnej, a obok niego dany system prawny zawiera inne jeszcze, ogólniejsze unormowanie tej samej materii. Toteż
nieprzypadkowo spotykane w literaturze przedmiotu przykłady przepisów
samoograniczających się dotyczą zwykle przepisów pojedynczych.
W wypadku całego działu czy też wyspecjalizowanej dziedziny prawa,
jaką jest np. prawo autorskie, unormowania wobec niego alternatywnego
Na temat tych przepisów por. O. Kahn-Freund, General Principles…, s. 93–96; R. Sedler, Functionally Restrictive Substantive Rules in American Conflicts Law, „Southern California Law Review” 1976,
Nov., s. 32 i n.; P. Hay, Comments on Self-Limited…, s. 129 i n.; R. de Nova, Conflits…, s. 381; M. Keller,
K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 243.
131
Tak wyraźnie: M. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 244; O. Kahn-Freund, General Principles…,
s. 94; R. Sedler, Functionally Restrictive…, s. 32.
132
Gdyby jednak dopuścić stosowanie per analogiam do praw autorskich którejś ze znanych, wykształconych w odniesieniu do stosunków mających za przedmiot rzeczy norm kolizyjnych – np.
zasady właściwości legis rei sitae, kwestia uznania przepisów ustawodawstw autorskich za przepisy
samoograniczające się mogłaby stać się aktualna w większej liczbie państw, m.in. także w Polsce.
Za traktowaniem norm prawa obcych, a w szczególności odpowiednich przepisów RFN-owskiej
URG jako Sachnormen mit abgrenzenden Tatbestandsmerkmal, wypowiada się F. Mann, Kollisionsnorm…,
s. 513. Podobnie, jak można sądzić, w odniesieniu do art. 185 włoskiej ustawy o pr.aut. R. de Nova,
Conflits…, s. 381. Przeciwko takiej kwalifikacji norm prawa obcych generalnie G. Kegel, Die selbstgerechte Sachnorm [w:] Gedächtnisschrift für A. Ehrenzweig, Karlsruhe 1976, s. 85.
133
Por. O. Kahn-Freund, General Principles…, s. 96; R. Sedler, Functionally Restrictive…, s. 35; R. de Nova,
Conflits…, s. 398.
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w danym systemie po prostu nie ma. Dlatego ewentualna kwalifikacja takich zespołów przepisów jako samoograniczających się wydaje się zabiegiem zgoła jałowym. Należy sądzić, że nie doprowadziłaby ona do skutków praktycznych odmiennych od konsekwencji koncepcji rozważanych
uprzednio. Twórcy obcy, którzy nie spełniają warunków sformułowanych
w przepisach dyskryminujących, nie korzystaliby bowiem w ogóle z ochrony. Potraktowanie braku dających się wówczas zastosować przepisów alternatywnych jako swoistego „odesłania” do innego – zatem obcego – systemu prawnego byłoby zabiegiem niesłychanie wątpliwym. Pozostałoby
ono w sprzeczności z przyjętym wcześniej założeniem o materialnoprawnej naturze owych przepisów, a niezależnie od tego naruszałoby ich cel
w postaci ograniczenia ochrony przysługującej cudzoziemcom.
Reasumując, jakąkolwiek kwalifikację norm dyskryminujących obcych twórców byśmy przyjęli, odmowa ochrony ich praw przez ustawodawstwo obowiązujące w państwie forum w przypadkach, do których
znajduje ono zastosowanie (a zatem praktycznie we wszystkich przypadkach dochodzenia ochrony „dla terytorium” tego państwa), okaże się
odmową wszelkiej ochrony.
4. Przyczyny dyskryminacji obcych autorów i próby jej
jurydycznego uzasadnienia w doktrynie
a. Historyczne i polityczno-gospodarcze podłoże dyskryminacji
Zjawisko dyskryminacji twórców obcych na gruncie niemal wszystkich
ustawodawstw skłania do zastanowienia się nad przyczynami tego stanu
rzeczy. Przyczyn tych można poszukiwać w różnych okolicznościach,
m.in. w genezie prawa autorskiego. Jak wiadomo, początki jego wywodzą się z przywilejów. Jako zjawisko o zasięgu czysto lokalnym przywileje
nie mogły wywierać skutków w innych państwach, toteż nie zapewniały
swym benficjariuszom ochrony poza obszarem, dla którego zostały wydane. Jednakże historyczny rodowód prawa autorskiego nie stanowi sam
w sobie żadnej racji dla dyskryminowania twórców obcych współcześnie.
Już dawno wszak prawa autorskie stały się pełnoprawnymi prawami podmiotowymi usankcjonowanymi w ustawodawstwach. Można więc twierdzić, że skoro generalnie cywilne prawa podmiotowe przysługują również
cudzoziemcom, nie widać właściwie powodów, dla których ta akurat ich
kategoria miałaby im być odmawiana134.
Por. S. Grzybowski [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa
1973, s. 51 i n.; H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 20 i n.; G. Boytha, Some Private International…, s. 400.
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Utrzymywanie się mającej długi rodowód dyskryminacji autorów zagranicznych może też być wyrazem tendencji do przenoszenia rozwiązań
przyjętych w prawie własności przemysłowej na teren prawa autorskiego. Patent i zbliżone do niego prawa podmiotowe z dziedziny własności
przemysłowej mają – także dzisiaj – swe źródło w akcie administracyjnym
organu państwa, toteż dalsze przypisywanie im jedynie lokalnego zasięgu wydaje się poniekąd zrozumiałe. Inne jednak źródło ma podmiotowe
prawo autorskie. Jeśli pominiemy systemy prawne wymagające (w coraz
mniejszym zresztą zakresie) rejestracji, powstaje ono już przez sam akt
stworzenia dzieła. Czy z tego powodu kwestia ewentualnego terytorialnego ograniczenia zasięgu odpowiednich praw podmiotowych powinna być
oceniana odmiennie w prawie autorskim z jednej, a w prawie własności
przemysłowej z drugiej strony, może być zagadnieniem spornym. Wydaje
się, że nie można z góry wykluczyć i takiej ewentualności135.
Obecnie łatwiej jest znaleźć przyczyny trwającej nadal dyskryminacji
twórców obcych niż jej jurydyczne usprawiedliwienie. Przyczyny te wiązały się i nadal wiążą z określonymi interesami państw – ekonomicznymi, kulturalnymi, niekiedy politycznymi. W XIX w. w wielu krajach dynamicznie rozwijał się przemysł wydawniczy. Miejscowym wydawcom
było na rękę to, że nie musieli się liczyć z koniecznością zawierania umów
z autorami zagranicznymi ani też wypłacać im honorariów. Szczególnie
dogodna była pozycja przemysłu wydawniczego w niektórych spośród
państw należących do jednego obszaru językowego. Dzieła powstające
w lepiej rozwiniętych pod względem kulturowym krajach takiego obszaru
stawały się łatwym łupem wydawców działających w innych państwach,
zwłaszcza w tych, w których twórczość pochodzenia rodzimego była
stosunkowo skromna136. Ustawodawcy niejednokrotnie sprzyjali interesom
własnego przemysłu wydawniczego i dlatego utrzymywali dyskryminację obcych twórców. Na dłuższą metę polityka taka obracała się jednak
przeciw interesom własnych autorów i ta m.in. okoliczność doprowadziła
do stopniowego przełamania braku międzynarodowej ochrony praw autorskich – najpierw poprzez liczne porozumienia dwustronne, następnie
przez wielkie konwencje międzynarodowe.
Jako inną z przyczyn tradycyjnej dyskryminacji autorów zagranicznych
wymienia się nieraz relatywną „młodość” praw na dobrach niematerialnych
w porównaniu z klasycznymi kategoriami cywilnych praw podmiotowych,
Por. G. Koumantos, Sur le droit…, s. 623; H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 23 i n.
Por. w tej kwestii S. Ladas, The International Protection…, s. 25–27 – zwłaszcza o przedrukach utworów francuskich w Belgii i angielskich w USA.
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a przede wszystkim wynikające z tego faktu znaczne zróżnicowanie zarówno przedmiotu, jak i treści tych praw w poszczególnych krajach137.
Okoliczność ta miałaby zniechęcać ustawodawców krajowych do rozciągania ochrony, zwłaszcza dotyczącej dopiero wykluwających się rodzajów
dóbr lub technik twórczych, także na podmioty zagraniczne. Być może
obawiano się ponadto, iż w razie objęcia ochroną twórców obcych mogłoby się okazać konieczne stosowanie w danym kraju przepisów prawa
zagranicznego, niekiedy bardzo odbiegających swą treścią od konstrukcji
przyjętych w miejscowym prawie autorskim138. Ten ostatni argument byłby
moim zdaniem trafny tylko przy założeniu, że dzieła pochodzenia obcego
mogłyby być chronione w państwie X jedynie na mocy swego ustawodawstwa „macierzystego”. A przecież tak być nie musiało. Dzieła pochodzące
z innych państw mogłyby wszak podlegać ochronie w X na mocy ustawodawstwa miejscowego i na poziomie w nim przewidzianym – tyle tylko, że
bez typowej ich dyskryminacji jako „obcych”.
Pogląd wiążący zjawisko dyskryminacji obcych autorów ze znacznym
zróżnicowaniem ustawodawstw autorskich nie jest jednak pozbawiony słuszności. Otóż tym, co istotnie mogło zniechęcać do przyznania
ochrony obcym autorom, była może nie tyle obawa przed koniecznością
stosowania przepisów ich ustawodawstw macierzystych, co obawa o niedostateczną równowagę wzajemnie udzielanej ochrony. Pierwsze niebezpieczeństwo można by wyeliminować, jak już wspomniano, poprzez
rozwiązanie kolizyjne narzucające właściwość prawa miejscowego. Nie
usunęłoby to jednak innego ryzyka: drastycznego niekiedy braku równowagi między ochroną przyznaną obcym autorom w kraju X a ochroną,
z jakiej autorzy będący obywatelami X korzystaliby w państwach ojczystych tamtych autorów. Powszechne zastąpienie tradycyjnej dyskryminacji asymilacją twórców obcych z krajowymi, czyli przyznaniem im pełni
ochrony na mocy własnego ustawodawstwa, zapewniałoby wprawdzie
pewien rodzaj wzajemności, byłaby to jednak tylko tzw. wzajemność formalna. W efekcie państwa, których ustawodawstwa autorskie zapewniają
twórcom wysoki poziom ochrony, „dawałyby” (autorom pochodzącym
z państw reprezentujących poziom ochrony dużo niższy) znacznie więcej, niż by „otrzymywały” (w osobach swoich autorów korzystających
z ochrony w tamtych państwach). Do jakich skutków może prowadzić
137
Por. La condition civile, s. 86. Podobnie: K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 16–20. Zob. też:
H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 86.
138
Por. La condition civile, s. 99; M. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 139 i n.; Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 41 i n.
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brak względnej równowagi poziomów ochrony praw autorskich – czyli
brak choćby minimum wzajemności również merytorycznej, materialnej –
pouczają doświadczenia lat ostatnich. Na tle istotnych różnic w podejściu
ustawodawców poszczególnych państw do najnowszych sposobów rozpowszechniania utworów ujawniły się mianowicie poważne zakłócenia
w funkcjonowaniu zasady asymilacji wynikającej z konwencji berneńskiej
i powszechnej. Zakłócenia te grożą wręcz erozją dotychczasowego systemu międzynarodowej ochrony praw autorskich, a konkretnie przemieszczaniem się jej ze sfery objętej oddziaływaniem OMPI na teren zupełnie
obcy dotąd prawu autorskiemu, a mianowicie w sferę działania GATT.
Względy polityki ekonomicznej mogą wreszcie skłaniać ustawodawców
do odmawiania ochrony obcym twórcom nawet w razie istnienia względnie wyrównanego jej poziomu w państwach, których wzajemne stosunki
brane są pod uwagę, Przyczyną tego może być obawa przed ujemnym
dla danego państwa bilansem „importu” i „eksportu” twórczości chronionej prawem autorskim. Rysujący się na tym tle konflikt interesów państw
wysoko rozwiniętych i państw rozwijających się od dłuższego już czasu
drąży międzynarodowe prawo autorskie. Konflikt ten ma zresztą wymiar
znacznie szerszy, przenika całe prawo własności intelektualnej. Znalazł
on odzwierciedlenie w toczących się ostatnio rokowaniach w ramach
tzw. urugwajskiej rundy GATT. O kwestii tej będzie jeszcze mowa w zakończeniu pracy.
Tendencje dyskryminacyjne utrzymują się nadal w ustawodawstwach
autorskich zapewne po trosze siłą bezwładu, jak również wskutek pewnego rodzaju błędnego koła. Skoro bowiem istnieje status quo w postaci
braku – co do zasady – ochrony twórców zagranicznych, dlaczego właśnie ustawodawca państwa X, jeżeli to ono w danym momencie ustanawia
nowe przepisy z zakresu prawa autorskiego, miałby się nagle okazać bardziej wielkoduszny? Próby takiego wielkodusznego traktowania obcych
autorów były zresztą, jak wiemy, podejmowane139, ale nie spotkały się
z naśladownictwem na szerszą skalę. Z pewnością przyczynił się do tego
fakt, że niemal od zarania prawa autorskiego w nowoczesnym rozumieniu
punkt ciężkości ochrony w stosunkach międzynarodowych spoczywał nie
na ustawodawstwach krajowych, lecz na prawie konwencyjnym. Tym też
zapewne m.in. należy tłumaczyć stosunkowo słaby rozwój norm kolizyjnych w tej dziedzinie.
139
Zob. wyżej na temat ustawodawstwa Francji, pkt 2a. Zob. też: S The International Protection…, s. 31
i n., a także G. Boytha, Some Private International…, s. 401.
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b. Zasada terytorialności – dogmatyczne uzasadnienie
dyskryminacji?
Niezależnie od czysto utylitarnych powodów dalszego odmawiania
ochrony autorom obcym doktryna próbuje skonstruować dogmatyczne uzasadnienie istniejącego stanu rzeczy. Sztandarowym hasłem w tym
kontekście jest tzw. zasada terytorialności.
Pojęcie terytorialności jest jednym z kluczowych pojęć w prawie międzynarodowym prywatnym. Zarazem też jednym ze szczególnie złożonych. Przyczynia się do tego jego wieloznaczność. J. Jakubowski poświęcił
swego czasu obszerną rozprawę analizie rozlicznych znaczeń, które nauka prawa międzynarodowego prywatnego wiąże z terminem „terytorialność”140. Natomiast w prawie autorskim (czy szerzej – w dziedzinie praw
na dobrach niematerialnych) pojęcie terytorialności nabiera zdaniem Jakubowskiego znaczenia swoistego. Według tego autora prawa autorskie
i wynalazcze są „ściśle terytorialne”. Ma to oznaczać, że w dziedzinach
tych nieznane jest w zasadzie stosowanie prawa zagranicznego, stosuje się
wyłącznie legem fori141.
Terytorialność praw autorskich wzbudza, rzecz jasna, zainteresowanie
przede wszystkim w doktrynie prawa autorskiego. Często używa ona w tym
kontekście określenia „zasada terytorialności”. Bliższa analiza wypowiedzi
poświęconych temu zjawisku dowodzi, że – podobnie jak terytorialność
w ogólności, tzn. terytorialność będąca przedmiotem zainteresowania nauki prawa międzynarodowego prywatnego – także zasada terytorialności
w prawie autorskim bywa bardzo różnie pojmowana. Zaskakujące jest już
to, że część autorów przypisuje jej wyraźne znaczenie kolizyjne142, podczas
gdy inni zdecydowanie odmawiają jej tego charakteru i uważają ją jedynie
za regułę merytoryczną dotyczącą statusu obcych143. Rzeczywisty stan rzeczy trafnie chyba oddaje pogląd Ch. von Bara, zdaniem którego zasada
terytorialności „oscyluje między prawem materialnym a kolizyjnym”144, jak
również porównanie jej do mitycznego Proteusza145.
Por. J. Jakubowski, Pojęcie terytorialności w nauce międzynarodowego prawa prywatnego, maszynopis pracy
doktorskiej, 1960 (złożony w Bibliotece SGPiS); praca opublikowana w wersji skróconej pt. Refleksje
nad wieloznacznością pojęcia terytorialności w teorii międzynarodowego prawa prywatnego, SC t. III, 1963, s. 53–90.
141
J. Jakubowski, Pojęcie terytorialności…, s. 123.
142
Por. poglądy powołane niżej w przyp. 149–151.
143
Por. H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 21–23; K. Zweigert, H. Puttfarken, Zum Kollisionrecht der
Leistungaschutzrechte, GRUR Int. 1972, nr 9, s. 574 i n.
144
Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 39.
145
Porównanie F. Kahna. Przytacza je F.K. Beier, Territorialität des Markenrechts und internationaler
Wirtschaftsverkehr, GRUR Int. 1968, z. 1, s. 12.
140
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Spośród rozlicznych znaczeń przypisywanych zasadzie terytorialności,
czy to wyraźnie, czy to implicite, można wymienić np. takie:
1. Ustawy z zakresu prawa autorskiego nie mają skutków ekstraterytorialnych; obowiązują tylko na obszarze państwa, które je wydało146.
2. Podmiotowe prawa autorskie istnieją tylko w państwie, w którym powstały. Prawa nabyte na terytorium jednego państwa nie są automatycznie
skuteczne na terytorium innych państw; ich ochrona dotyczy tylko naruszeń mających miejsce na terytorium pierwszego państwa147. (Znaczenie to
z reguły współwystępuje z podanym wyżej pod 1).
3. Autorzy nie korzystają automatycznie ze zdolności bycia podmiotami i wykonywania praw do swych dzieł poza obszarem państwa, które
przyznało im te prawa148. (Znaczenie to jest bardzo zbliżone do przedstawionego w punkcie poprzednim).
4. Istota zasady terytorialności sprowadza się do rozwiązania kolizyjnego. Mianowicie ocena powstania, treści i zgaśnięcia praw autorskich podlega prawu państwa, w którym dochodzi do ochrony. To ostatnie pojecie
bywa jednak rozumiane rozmaicie: jako lex fori149, lex loci delicti commissi150 lub
wreszcie – i to stanowisko jest bodaj najpopularniejsze – jako tzw. lex loxi
Por. J. Kosik, Zagadnienia prawa rzeczowego w prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r., Wrocław
1976, s. 66; E. Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, Berlin 1980, s. 80 (obok znaczeń opisanych pod
2 i 3); H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 20; J. Mackensen, Der Verlagsvertrag im internationalen Privatrecht,
München 1965, s. 60; S. Cigoj, Internationalprivatrechtliche Aspekte des Urheberrechts, Pestschrift für Karl Firsching,
München 1985, s. 59; H. Püschel, Internationales Urheberrecht, Berlin 1982, s. 16; I. Szaszy, Private International Law in the European Poeple’s Democracies, Budapest 1964, s. 241.
147
Por. F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie, t. II, Kraków 1947, s. 132; J. Jakubowski, Pojęcie terytorialności…,
s. 124 (obok znaczenia opisanego pod 4); W. Popiołek, Prawo właściwe…, s. 69 (obok znaczenia jak
pod 4); J. Kosik, Zagadnienia prawa…, s. 65 (obok znaczenia jak pod 1); O. von Gamm, Urheberrechtsgesetz. Kommentar, München 1968, s. l64; D. Martiny, Verletzung von Immaterialgüterrechten la internationalen Privatrecht, RabelsZ 1976, t. XL, s. 220 (obok znaczenia jak pod 1); H. Püschel, Internationales…;
F. Vischer, Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem Schweizerischen IPR-Gesetzentwurf, GRUR Int. 1987, z. 10, s. 677; K. Siehr, Das Urheberrecht in neueren IPR-Kodifikationen, UFITA
1988, z. 108, s. 12; Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 39.
148
Por. G. Boytha, Some Private International…, s. 402; tenże, Reciprocity…, s. 38; G. Koumantos, Sur le
droit…, s. 619. W podobnym duchu w piśmiennictwie polskim S. Grzybowski [w:] Zagadnienia prawa
autorskiego, Warszawa 1973, s. 51–53.
149
Por. J. Jakubowski, Pojęcie terytorialności…, s. 123; W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft zum Schutze
von Werken der Literatur und Kunst von 9 September 1986, Berlin 1935, s. 8; I. Szaszy, Private International
Law…, s. 241; G. Koumantos, Private International Law and the Berne Convention, Cop. 1988, nr 10, s. 417.
Stanowisko to było reprezentowane zwłaszcza w dawniejszej doktrynie – por. prace powołane przez
A. Trollera: Das Internationale…, s. 49, przyp. 3.
150
Por. K. Spoendlin, Das internationale Schutz des Urhebers, UFITA 1988, z. 107, s. 14, 17; M. Walter, La
liberté contractuelle dans le domaine du droit d’auteur et les conflits de loi, RIDA 87, 1976, s. 51–55; S. Stewart,
International Copyright and Neighboring Rights, London 1983, 3.28.
146
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protectionis151. Dwa ostatnie ujęcia nie muszą być postrzegane jako rozłączne, o czym będzie jeszcze mowa.
Koncepcja właściwości legis loci protectionis bywa niekiedy formułowana
w sposób następujący. A. Troller, a w ślad za nim W. Popiołek twierdzą, że
treść prawa autorskiego określa się według ustawodawstwa tego państwa,
„na terenie którego uprawniony może wszystkich innych wyłączyć od korzystania z jego prawa”152. Sformułowanie to nie wydaje się trafne. Zakłada ono
z góry, że uprawniony może wyłączyć inne osoby od korzystania z dobra
niematerialnego, innymi słowy, że przysługuje mu w danym państwie prawo podmiotowe bezwzględne. Tymczasem autorom i dziełom pochodzenia
zagranicznego (a przecież to właśnie w stosunku do nich powstaje problem
wyboru prawa właściwego) „prawo kraju, w którym dochodzi się ochrony”
z reguły ochrony tej odmawia. Wytwarza się więc przy tym rozumowaniu
swoista sprzeczność: właściwe dla praw autorskich ma być prawo, które daje
możliwość wyłączenia wszystkich innych osób od korzystania z utworu, jednakże – jeśli pominąć nakaz asymilacji wynikający z konwencji – prawo to
takiej możliwości z reguły właśnie nie daje ze względu na obce obywatelstwo
potencjalnie uprawnionego lub „obcość” dzieła. Źródłem opisanej sprzeczności jest moim zdaniem fakt, że autorzy krytykowanego tu ujęcia legis loci
protectionis odnoszą je do ustawodawstw krajowych, zarazem jednak zdają
się zapominać, że generalną ochronę dzieł obcego pochodzenia zapewniają
w różnych krajach dopiero konwencje międzynarodowe153. Nie budzą natomiast takich zastrzeżeń inne ujęcia „kolizyjnej” zasady terytorialności.
Por. W. Popiołek, Prano właściwe…, s. 69; tenże, Normy prawa prywatnego międzynarodowego w konwencjach
o ochronie praw autorskich, PiP 1979, nr 9, s. 73; M. Pazdan, Prawo prywatne…, s. 186. Poglądy tych autorów,
a zwłaszcza W. Popiołka, wyraźnie nawiązują do stanowiska doktryny szwajcarskiej i niemieckiej – por.
zwłaszcza A. Troller, Das internationale…, s. 48 i n.; E. Ulmer, Intellectual Property Rights and the Conflict of
Laws, Luxemburg 1978, s. 8–11, 34 i n., 99; tenże, Urheber-…, s. 82 i n.; Stellungsnahme des Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur
Ergänzung des internationales Privatrechts (ausservertragliche Schuldverhältnisse und Sachen), GRUR Int. 1985, z. 2,
s. 105 i n.; O. Sandrock, Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Yerletzung von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten [w:] Vorschlage und Gutachten zur Reform des deutsches internationalen Privatrechts
der ausservertraglichen Schuldverhältnisse, 1983, s. 390–392, 399 i n.; P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1239. Zob. ponadto: K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…,
s. 17 – na temat „zasady terytorialności w znaczeniu pozytywnym”.
W piśmiennictwie polskim J. Serda nie precyzuje, w jakim znaczeniu używa określenia „prawo
państwa, w którym dochodzi się ochrony”. Z powołanych przezeń w tym kontekście prac wydaje
się jednak wynikać, że wbrew dosłownemu brzmieniu tego zwrotu chodzi nie o lex fori, a o lex loci
protectionis. Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 396. Tak też interpretuje
stanowisko Serdy J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 8.
152
Por. A. Troller, Das internationale…; W. Popiołek, Prawo właściwe…, s. 69 i n.
153
Por. w związku z tym trafne spostrzeżenie K. Siehra (Allgemeine Lehre…, s. 22), iż przejęcie
z konwencji berneńskiej do krajowego prawa kolizyjnego rozwiązania określanego jako właściwość
prawa kraju ochrony (Schutzlandprinzip) bynajmniej nie zapewnia asymilacji twórców obcych.
151
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Należy do nich formuła przyjęta, w ślad za BGH, przez Ch. von Bara:
zasada terytorialności głosi, że położenie prawne [w domyśle: dobra niematerialnego – przyp. M.C.D.] w danym kraju ocenia się według prawa
tego kraju154.
5. W poszczególnych krajach powstają równolegle niezależne od siebie
prawa podmiotowe do tego samego utworu155.
6. Warunkiem przyznania ochrony dziełu obcego autora jest jego
pierwsza publikacja w danym kraju156. (W dalszych rozważaniach to ostatnie znaczenie możemy pominąć. Sprowadza ono istotę zasady terytorialności do terytorialnego charakteru przesłanki ochrony i nie ma wpływu na
rozstrzygnięcie analizowanych obecnie zagadnień).
Różnorodność znaczeń przypisywanych tzw. terytorialności praw autorskich utrudnia dotarcie do jądra tej skomplikowanej problematyki.
W jeszcze bodaj większym stopniu utrudnia je fakt, że tylko niektórzy autorzy operujący tym pojęciem zdają się mieć świadomość jego wieloznaczności. Na ogół więc nie dostrzegają potrzeby poczynienia odpowiednich
założeń semantycznych. Wrażenie chaosu potęgują te spośród możliwych
ujęć zasady terytorialności – a można to powiedzieć o większości wyżej
przytoczonych – które są wobec siebie komplementarne lub stanowią kolejne ogniwa tego samego łańcucha rozumowania. Powstaje wówczas pytanie, które z nich jest pierwotne, które stanowi rdzeń owej wymykającej
się zasady – albo inaczej, na czym przede wszystkim owa zasada polega,
jeżeli w ogóle rzeczywiście obowiązuje.
Wobec zamętu pojęciowego towarzyszącego problematyce terytorialności w prawie autorskim czy w ogóle w prawie dóbr niematerialnych za
wartościowe poznawczo trzeba uznać te wypowiedzi, które przynajmniej
dostrzegają wieloznaczność zjawiska i starają się je w pewien sposób uporządkować157, jak również te, które stawiają pytanie o podstawę normatywną wspomnianej zasady. Sceptycyzm niektórych teoretyków w tej ostatniej
kwestii przybiera bardzo ostre formy. Tak np. G. Koumantos twierdzi,
154
Por. Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 42–44. Zob. też – w odniesieniu do prawa znaków towarowych – F.K. Beier, Territorialität…, s. 12.
155
Por. M. Pazdan, Prawo prywatne…; W. Popiołek, Prawo właściwe…, s. 71 oraz powołaną przez tego
autora literaturę obcą. Zob. ponadto: F. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker,
Müchen 1987 oraz S. Koumantos, Private International Law…, s. 417.
156
Por. np. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 401; W. Hoffmann, Die Berner
Übereinkunft…, s. 8 i n.; H. Püschel, Internationales…, s. 18. Wszyscy ci autorzy używają jednak określenia „zasada terytorialności” także w zupełnie innym znaczeniu (por. wyżej pkt 1–4).
157
Jak to czynią Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 39–46 oraz F.K. Beier, Territorialität…, s. 12 i n.
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że pojęcie terytorialności prawa autorskiego nie zawiera w istocie żadnej
określonej treści – skoro przypisuje mu się wiele rozbieżnych znaczeń –
a nadto że pozbawione jest jakiegokolwiek oparcia normatywnego158. Przy
takim podejściu termin „terytorialność” w odniesieniu do prawa autorskiego zatraca charakter użytecznego narzędzia badawczego, a zasada terytorialności staje się jedynie „tzw. zasadą”.
Dla tematu niniejszej pracy zasadnicze znaczenie ma jednak nie tyle
obszerna analiza wielości znaczeń przypisywanych pojęciu terytorialności praw autorskich, co raczej ewentualna współzależność między zasadą
terytorialności a zjawiskiem dyskryminacji obcych twórców. Pomińmy tu
te ujęcia wspomnianej zasady, które wprost sprowadzają jej istotę do rozwiązania z zakresu prawa obcych polegającego na dyskryminacji obcych
autorów; stanowią one w doktrynie wyraźną mniejszość. Znacznie częściej
dyskryminacja traktowana jest raczej jako naturalne następstwo działania
zasady terytorialności w innym – podstawowym – znaczeniu. Spośród
wielu znaczeń przypisywanych owej zasadzie za decydujące o statusie obcych autorów bywa uważane najczęściej to, które sprowadza jej istotę do
braku ekstraterytorialnej mocy ustawodawstw autorskich bądź też braku
ekstraterytorialnego uznania autorskich praw podmiotowych159.
Według mnie jednak obydwa wymienione sposoby pojmowania zasady
terytorialności albo pozbawiają ją w istocie jakiejkolwiek konkretnej treści, albo też – przy nieco innym rozumieniu braku mocy ekstraterytorialnej – pozbawione są podstaw prawnych. Wszak wszystkie, nie tylko autorskie ustawodawstwa są terytorialnie ograniczone w tym sensie, że nie mają
żadnej „automatycznej” mocy poza obszarem państwa, które je wydało160.
Żadne bowiem ustawodawstwo nie może w sposób wiążący inne państwa
decydować o tym, że jego przepisy będą w nich obowiązywać. Ewentualny
158
Por. G. Koumantos, Sur le droit…, s. 619–623 oraz Private International Law…, s. 417 i n. Krytyczne
uwagi na temat „zasady terytorialności” i jej rzekomych podstaw normatywnych formułuje także
H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 20. Zastrzeżenia co do rozpowszechnionych sposobów uzasadniania tej zasady wyraża M. Walter, La liberté…, s. 51–55.
159
Zdaniem M. Bogusławskiego (Woprosy…, s. 17) z terytorialnym charakterem prawa autorskiego
związany jest brak w prawie międzynarodowym normy, która zobowiązywałaby państwa do rozszerzenia działania norm prawa autorskiego na dzieła opublikowane lub stworzone poza granicami
danego państwa. Nasuwa się tu spostrzeżenie, że i bez wspomnianych norm regułą stało się od
dawna zrównanie cudzoziemców z krajowcami w zakresie podmiotowych praw cywilnych.
160
Trafnie podkreślają to K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 18 oraz G. Boytha, Some Private
International…, s. 400. Przyznaje ów fakt – w ślad za A. Trollerem – M. Bogusławski, Woprosy…, s. 16.
Z tego też zapewne powodu F. Vischer twierdzi, że zagraniczny sędzia nie musi respektować art. 44
szwajcarskiej ustawy o pr.aut. z 1922 r. Zob. F. Vischer, Das Internationale Privatrecht…, s. 678. (Artykuł 44
przewiduje stosowanie przepisów ustawy szwajcarskiej do naruszeń mających miejsce za granicą, o ile
naruszałyby prawa osoby zamieszkałej w Szwajcarii).
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„ekstraterytorialny” charakter mogłaby im nadać tylko norma kolizyjna innego systemu prawnego, która nakazywałaby własnym organom, zwłaszcza
sądom, stosować prawo pierwszego państwa. I normy takie, jak wiadomo,
istnieją161. One właśnie stanowią domenę prawa międzynarodowego prywatnego we współczesnym rozumieniu, w odróżnieniu od dawnej teorii statutowej. Faktem jest natomiast, że w sferze stosunków prawnoautorskich
prawie się ich nie spotykało162. Zapewne ta właśnie okoliczność stanowiła
podłoże tezy o rzekomo szczególnej terytorialności praw autorskich.
Dochodzimy teraz do momentu kluczowego dla całego dalszego rozumowania. Otóż trzeba koniecznie odróżnić to, co pierwotne, od tego, co
wtórne: powściągliwość ustawodawców wobec stosowania obcego prawa
autorskiego – i rzekomą immanentną niezdolność norm prawa autorskiego do stosowania ich poza obszarem państwa, które je ustanowiło. A taką
właśnie „naturalną” niezdolność przypisuje normom prawa autorskiego wielu teoretyków163. W tym ujęciu normy te przypominałyby swoistą
postać przepisów samoograniczających się164 – sposób dorozumiany –
w przestrzeni, zdatnych do stosowania tylko w kraju, z którego pochodzą.
Przypisywanie nomom prawa autorskiego takiej ukrytej treści wydaje się
jednak dowolne. Pośrednim zaprzeczeniem twierdzenia o rzekomej naturalnej niezdolności przepisów prawa autorskiego do stosowania ich poza
obszarem państwa, które je wydało, są koncepcje doktrynalne – wcale
liczne, także ostatnio – opowiadające się za właściwością prawa kraju pochodzenia dzieła165, jak również rozwiązania normatywne realizujące te
Dlatego trudno byłoby mi się zgodzić z J. Błeszyńskim, gdy pisze on: „Z zasady suwerenności
państw wynika, że wewnętrzny porządek prawny jednego państwa nie stanowi podstawy ochrony
na terytorium innego państwa. W konsekwencji [podkr. M.C.D.] na terytorium każdego państwa
istnienie i zakres ochrony autorskiej zależy wyłącznie od jego wewnętrznego ustawodawstwa”.
Zob. J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 9.
162
Być może dlatego J. Jakubowski wyraził swego czasu pogląd, jakoby prawa autorskie podlegały
zawsze lex fori. Zob. J. Jakubowski, Pojęcie terytorialności…, s. 123. W nowszych kodyfikacjach z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego spotyka się jednak normy przewidujące właściwość
prawa kraju pierwszej publikacji dzieła. Zob. niżej przyp. 166.
163
Por. J. Kosik, Zagadnienia prawa…, s. 66; W. Popiołek, Prawo właściwe…, s. 67. Zob. też powołane
tamże (przyp. 24 oraz na s. 69 przyp. 38) pozycje. Jednakże następnie na s. 69 Popiołek odrzuca
w zasadzie takie uzasadnienie zasady terytorialności w prawie autorskim.
Współczesnych rzeczników koncepcji „nadawania” praw autorskich przez ustawy jako podstawy
i uzasadnienia obowiązywania zasady terytorialności spotykamy w doktrynie RFN. Por. m.in. J. Mackensen, Der Verlagsvertrag…, s. 60 i n.; O. von Gamm, Urheberrechtsgesetz…, s. 69, 164. Z opisanym tu
uzasadnieniem zasady terytorialności polemizuje M. Walter, La liberté…, s. 51–53. F. Vischer przyznaje,
że zasada terytorialności rozumiana jako ograniczenie zasięgu praw na dobrach niematerialnych nie znajduje wyraźnej podstawy w przepisach. Zob. F. Vischer, Das Internationale Privatrecht…, s. 677, przyp. 89.
164
Na temat tego rodzaju przepisów zob. pkt 3.
165
Zob. niżej, s. 72–73.
161
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koncepcje166. Dlatego sądzę, że przyjęcie założenia o rzekomym szczególnym ograniczeniu terytorialnym prawa autorskiego zaciemnia tylko rzeczywisty obraz sytuacji: generalną niechęć ustawodawców do stosowania
obcego prawa autorskiego – i równoczesną wolę dyskryminacji autorów
obcych, o ile nie wchodzi w grę szczególna podstawa ochrony w postaci
umowy międzynarodowej. Uznanie naturalnego „samoograniczania się”
mogło być natomiast trafne ongiś w odniesieniu do przywilejów.
Brak norm kolizyjnych, które by uzasadniały stosowanie obcego prawa autorskiego, ma zarazem swoją stronę pozytywną. Skoro bowiem prawo obce
(przede wszystkim mogłoby tu wchodzić w grę prawo kraju pochodzenia
utworu) nie jest w zasadzie właściwe dla oceny praw autorskich twórców zagranicznych, to tym samym właściwe jest w tej materii prawo „miejscowe”,
różnie zresztą rozumiane. Interesujący jest zwłaszcza fakt, że część doktryny
skłonna jest traktować takie formuły, jak lex loci delicti commissi i lex loci protectionis
jako w zasadzie równoznaczne, inna zaś część dostrzega wyraźne różnice między nimi167. W każdym razie newralgicznym punktem koncepcji właściwości
„prawa kraju ochrony” jest pytanie o jej podstawę normatywną. Zwolennicy
zasady terytorialności chętnie powołują się w tym kontekście na postanowienia konwencji międzynarodowych. Rzecz w tym jednak, że ich interpretacja
w opisanym tu sensie nie jest powszechnie akceptowana168. Ponadto o obowiązywaniu zasady terytorialności mówi się także w odniesieniu do krajowych
systemów prawa autorskiego, które tylko rzadko zawierają odpowiednie normy kolizyjne169. Niekiedy jedynym punktem zaczepienia okazuje się tradycyjna
zasada kolizyjna mówiąca o właściwości lex loci delicti commissi170.
Inne próby znalezienia oparcia dla zasady terytorialności pojmowanej jako noma kolizyjna, podejmowane m.in. w piśmiennictwie polskim,
Są to art. 48 I portugalskiego kodeksu cywilnego oraz art. 57 ustawy o pr.międz.pryw. Kuwejtu; podobnie przepisy projektów ustawy Francji i Argentyny (podaję za: K. Siehrem, Allgemeine
Lehre…, s. 17 i n.).
167
Do pierwszych należy Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 47, do drugich m.in. K. Siehr, Allgemeine
Lehre…, s. 18, 23.
168
Zob. rozdz. IV, pkt 1b. Por. też: G. Koumantos, Private International Law…, s. 417, przyp. 17.
169
Do tych ostatnich należą przepisy ustaw o pr.międz.pryw.: Austrii z 1978 r. (§ 34), Węgier z 1979 r.
(§ 19) i Szwajcarii z 1988 r. (art. 110 ust. 1).
170
Por. K. Spoendlin, Das internationale Schutz…, s. 14 i n., M. Walter, La liberté…, s. 51, 55. Przeciwko
tej koncepcji wypowiada się H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 22 i n.
Za stosowaniem art. 31 p.p.m. do naruszeń praw autorskich wypowiedzieli się w piśmiennictwie polskim J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 396 oraz W. Popiołek, Prawo właściwe…, s. 75, przyp. 70. Ten ostatni autor sprowadza jednak generalnie zasadę terytorialności
do właściwości legis loci protectionis, a za podstawę prawną tego rozwiązania uważa art. 24 p.p.m.
stosowany per analogiam. Por. W. Popiołek, Prawo właściwe…, s. 74 oraz: Umowa wydawnicza w polskim
prawie prywatnym międzynarodowym, ZNUJ – PWiOWI 1982, z. 30, s. 132.
166
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sprowadzają się do stosowania per analogiam przepisów określających prawo
właściwe dla praw rzeczonych. To z kolei prowadzi do próby zlokalizowania praw autorskich. Mają być one położone „tam, gdzie jest realizowana
ich funkcja społeczno-gospodarcza, czyli tam, g d z i e u s t a w o d a w s t w o w e w n ę t r z n e c h r o n i a u t o r ó w [podkr. M.C.D.]”, ewentualnie „w miejscu, w którym są wykorzystywane”171. Osobiście uważam
te konstrukcje za wysoce sztuczne i zawieszone w powietrzu, podobnie jak
wszelkie próby lokalizacji praw autorskich. Najlepszym dowodem tego, jak
dowolne w gruncie rzeczy jest transponowanie na teren prawa autorskiego
pojęcia lex rei sitae, może być fakt, że współczesnym rzecznikom zasady
terytorialności idea położenia praw autorskich ma pomóc w uzasadnieniu
właściwości prawa kraju dochodzenia ochrony, podczas gdy kilkadziesiąt
lat temu E. Bartin za miejsce położenia praw autorskich uważał miejsce
pierwszej publikacji dzieła, a w rezultacie za prawo właściwe dla praw autorskich – lex originis172.
Próby lokalizacji praw autorskich zdają się być ponadto, przynajmniej
w niektórych ujęciach, obciążone błędem w postaci petitio principii podobnym do tego, o którym była już wcześniej mowa. Z góry zakłada się
bowiem, że pewne ustawodawstwo chroni autora, podczas gdy w rzeczywistości – jeżeli nie zostaną spełnione szczególne przesłanki – właśnie
n i e c h r o n i go ono, ponieważ dyskryminuje obcych. Nie jest dla mnie
również przekonywające twierdzenie J. Kosika, jakoby kwestię położenia
dóbr niematerialnych można było rozstrzygnąć w prawie polskim m.in.
w oparciu o przepisy ustawy o pr.aut., a mianowicie… art. 26, 15, 52 i 53
„w związku [? – przyp. M.C.D.] z przepisani międzynarodowymi (art. 4,
7 konwencji berneńskiej) zgodnie z zasadą, że prawa na utworach są tzw.
terytorialnymi prawami”173. Przyznam, że trudno mi się doszukać bliższePor. M. Pazdan, Prawo prywatne…; W. Popiołek, Prawo właściwe…, s. 70; tenże, Normy prawa prywatnego…, s. 73 i n. Koncepcja ta nawiązuje wyraźnie do poglądów J. Mackensena (Der Verlagsvertrag…,
s. 62), a zwłaszcza A. Trollera (Das internationale…, s. 6l–65). S. Sołtysiński uważa ustalenie miejsca
położenia dóbr niematerialnych za pozbawione sensu, mino to jednak dopuszcza lokalizację prawa autorskiego dla potrzeb prawa kolizyjnego, jak również stosowanie do niego art. 24 p.p.m. per
analogiam. Zob. S. Sołtysiński, Prawo właściwe dla licencji patentowych w polskim prawie międzynarodowym
prywatnym, RPEiS 1987, z. 2, s. 35, przyp. 58 oraz: Recenzja podręcznika M. Pazdana pt. „Prawo prywatne
międzynarodowe. Zarys wykładu”, PiP 1988, nr 11, s. 111.
172
Por. E. Bartin, Localisation territoriale…, s. 783–801. Zdaniem J. Niboyeta (Traité de droit international
privé français, t. IV, Paris 1947, s. 728) idea lokalizacji praw autorskich nie wnosi nic do uzasadnienia
właściwości prawa miejscowego. Według E. Rabela przedmiot prawa autorskiego nie może być zlokalizowany. Por. E. Rabel, The Conflict of Laws. A Comparative Study, vol. IV, Ann Arbor 1958, s. 67.
Przeciwko idei lokalizacji praw autorskich wypowiada się także: M. Walter, La liberté…, s. 51–53.
173
Zob. J. Kosik, Zagadnienia prawa…, s. 40. Moim zdaniem w rozumowaniu tym koło się zamyka.
171
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go związku powołanych przepisów ustawy polskiej z rozwiązaniem interesującego nas problemu kolizyjnego. Co się tyczy przepisów konwencji
berneńskiej, mają one zastosowanie tylko do sytuacji objętych działaniem
konwencji i nie mogą stanowić podstawy rozstrzygnięcia kwestii kolizyjnej
w prawie wewnętrznym. Reasumując, odnosi się wrażenie, że przytoczone
tu konstrukcje są tworzone na siłę, tylko po to, aby za wszelką cenę znaleźć – a właściwie stworzyć – oparcie dla tak często proklamowanej zasady
terytorialności rozumianej jako zasada kolizyjna uznająca właściwość prawa kraju ochrony.
Kwestia braku dostatecznych podstaw normatywnych dla koncepcji
właściwości prawa „miejscowego” miała jednak jak dotąd stosunkowo
niewielkie znaczenie praktyczne, ponieważ koncepcja tak i tak prowadzi
z reguły do stosowania prawa własnego. Lex loci protectionis – podobnie jak
lex loci delicti commissi – najczęściej jest bowiem zbieżne z lex fori. Stosowanie
zaś tego ostatniego nie wymaga jakiegoś specjalnego uzasadnienia; jest poniekąd naturalnym odruchem, który ustępuje dopiero przed normą kolizyjną wskazującą na właściwość określonego prawa obcego. Do niedawna
w ustawodawstwach krajowych w ogóle nie spotykało się wyraźnych norm
kolizyjnych określających prawo właściwe dla praw autorskich. Powoli ten
stan rzeczy zaczyna się zmieniać. Towarzyszy temu fala zainteresowania
problematyką kolizyjną prawa autorskiego ze strony nauki prawa, zwłaszcza z niemieckiego obszaru językowego. Zagadnienia te ciągle jeszcze są
stosunkowo mało skrystalizowane. Wyrazem tego mogą być wątpliwości,
jakie zarysowały się w najnowszych wypowiedziach doktryny w związku
z koncepcją właściwości prawa kraju ochrony (Schutzlandprinzip). Nie chodzi już w tym wypadku jedynie o zadawniony spór co do wyższości koncepcji lex originis nad lex loci protectionis174 lub odwrotnie. Nie chodzi nawet
o przeciwstawienie w ramach tego ostatniego pojęcia dwóch możliwych
jego interpretacji znanych ze sporów o wykładnię art. 4 ust. 2 zd. 2 konwencji berneńskiej: jako prawa sądu orzekającego – lub prawa kraju, „dla
obszaru którego dochodzi się ochrony”175. Wątpliwości sięgają jeszcze głębiej. I tak, zdaniem Ch. von Bara pojęcie prawa kraju ochrony stosunkowo
dobrze pełni swą rolę na gruncie konwencji wielostronnej, w szczególności konwencji berneńskiej. Nie bardzo natomiast nadaje się do wykorzystania w krajowych unormowaniach problematyki kolizyjnej, ponieważ nie
jest w gruncie rzeczy żadnym określonym łącznikiem176. Z kolei F. Vischer
Zob. niżej s. 71–72.
Por. na ten temat rozdz. IV, pkt 1b.
176
Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 47.
174
175
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dostrzega możliwość dwóch różnych interpretacji pojęcia prawa kraju
ochrony. Pierwsza z nich pokrywałaby się w gruncie rzeczy z koncepcją
właściwości prawa miejsca naruszenia (lub wykorzystania) prawa autorskiego, a więc byłaby niejako rozwiniętą koncepcją właściwości legis loci
delicti commissi. Druga, preferowana przez Vischera, polegałaby na unilaterlistycznym potraktowaniu formuły o właściwości prawa kraju ochrony177.
Podobnie skłonny jest ją interpretować K. Siehr, który zresztą krytykuje
ją z tego powoduza jej anachronizm178. Ten sam autor zwraca ponadto
uwagę na niejednoznaczność klauzuli właściwości prawa kraju ochrony;
jego zdaniem ma ona różny sens w zależności od tego, czy zawierający ją
system prawny uznaje odesłanie, czy też nie179. Wreszcie nawet od strony
czysto semantycznej pojęcie kraju ochrony nasuwa moim zdaniem pewne
zastrzeżenia, ponieważ może sugerować istnienie ochrony, która w rzeczywistości w danym kraju nie przysługuje.
Wszystkie przytoczone tu w skrócie wątpliwości i spory skłaniają do
następującego wniosku. Problematyka międzynarodowych stosunków autorskich i tak już obarczona jest pojęciem zasady terytorialności z jego
niedającą się przezwyciężyć wieloznacznością. Wprowadzanie do jej kolizyjnego unormowania innego dalekiego od jednoznaczności pojęcia, jakim jest „prawo kraju ochrony”, nie byłoby rozwiązaniem pożądanym. To,
że pojecie to zakorzeniło się w konwencji berneńskiej, nie musi oznaczać,
że jest ono najodpowiedniejszym narzędziem uregulowania problematyki kolizyjnej w ustawodawstwach krajowych. Jeżeli zasadniczym skutkiem
praktycznym, do jakiego zmierza koncepcja właściwości legis loci protectionis, ma być eliminacja kompetencji prawa kraju pochodzenia utworu, to
cel ten można osiągnąć w prawie krajowym w inny, bardziej precyzyjny
sposób, a mianowicie przez odwołanie się do właściwości prawa miejsca,
w którym nastąpiło naruszenie lub wykorzystanie prawa autorskiego180.
Wróćmy jednak do powiązań między zasadą terytorialności a dyskryminacją obcych autorów. Czy rzeczywiście pierwsza przesądza o istnieniu
drugiej? Dostrzeganie takiej zależności wiąże się zapewne z pośrednim
wydźwiękiem „negatywnym” zasady terytorialności, a mianowicie z odrzuceniem właściwości prawa kraju pochodzenia utworu (lex originis). Rozwiązanie problemu prawa właściwego dla praw autorskich sprowadza się
Por. F. Vischer, Das Internationale Privatrecht…, s. 677–679.
Por. K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 22–25.
179
Tamże, s. 23.
180
Jest to zatem formuła zrealizowana w § 34 austriackiej ustawy o pr.międz.pryw. Za najbardziej
precyzyjną uważa ją Ch. von Bar, Kollisionsrecht…, s. 29.
177
178
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bowiem przede wszystkim do wyboru jednej z dwóch zasadniczo różnych
koncepcji: właściwości prawa kraju pochodzenia dzieła albo też właściwości prawa „terytorialnego”. Każda z tych koncepcji ma zupełnie odmienne
konsekwencje praktyczne oraz inne wady i zalety. Pierwsza zapewniałaby
dziełu jednolity, ustabilizowany status w stosunkach międzynarodowych.
Zarazem jednak prowadziłaby do współistnienia ogromnej liczby zupełnie różnych reżymów prawnych – w wypadku utworów pochodzących
z różnych krajów – na terenie jednego i tego samego państwa. Z różnych
względów rozwiązanie to wydaje się, przynajmniej na razie, trudne do
przyjęcia w praktyce. Niezależnie od tego kłóci się ono z istniejącymi realiami ukształtowanymi przez koncepcję „prawa kraju ochrony” sformułowaną w konwencji berneńskiej. Z kolei panująca obecnie w praktyce ta
właśnie koncepcja sprowadza się wprawdzie do stosowania z reguły własnego prawa, a w każdym razie zapewnia jednolity status wszystkim dziełom chronionym w danym kraju, ale za to prowadzi do wielości reżimów
prawnych jednego i tego samego utworu w różnych państwach. Szczególne trudności powstają tu na styku różnych statutów w związku z potrzebą
określenia granic zasadniczego („rzeczowego”) statutu prawa autorskiego.
Kontrowersje budzi zwłaszcza kwestia prawa właściwego dla określenia
pierwotnego nabywcy prawa autorskiego oraz dla umów o rozporządzanie
prawami autorskimi181. Zagadnienia te mają ogromne znaczenie praktyczne, przede wszystkim w dziedzinie twórczości filmowej. Niekiedy zderza
się tu znana niektórym ustawodawstwom zasada pierwotnego nabywania
praw autorskich do utworu filmowego przez jego producenta oraz rozporządzanie przez niego tymi prawami na rzecz osób trzecich – z odmiennym określeniem podmiotu praw autorskich do utworu filmowego w krajach, w których dzieła te są rozpowszechniane. Ani doktryna, ani praktyka
nie wypracowały dotychczas zadowalającego rozwiązania tej niezmiernie
kontrowersyjnej kwestii182.
Koncepcja właściwości legis loci originis zawsze miała swoich zwolenników wśród przedstawicieli nauki prawa prywatnego międzynarodowego,
Por. w tej kwestii M. Nimmer, Who Is the Copyright Owner When Laws Conflict, GRUR Int. 1973,
z. 6–7, s. 303 i n.; U. Drobnig, Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht, RabelsZ 1976, nr 40, s. 198–202; E. Ulmer, Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen Privatrecht, RabelsZ 1977, nr 3, s. 495–498; H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 44–46, 66; O. Sandrock,
Die kollisionsrechtliche…, s. 386–385, 399–402; K. Spoendlin, Das internationale Schutz…, s. 23–30.
182
Por. U. Drobnig, Originärer Erwerb…, s. 203 i n.; E. Ulmer, Gewerbliche Schutzrechte…, s. 498–502;
H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 44 i n.; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 139
i n. Zagadnienie to było przedmiotem burzliwej dyskusji podczas kongresu ALAI z okazji 100-lecia
konwencji berneńskiej. Por. Rapport sur le 56 congrès de l’ALAI, Berne 1987, s. 174–181.
181
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zwłaszcza zaś doktryny francuskiej183. Obecnie przeżywa ona renesans
wśród kolizjonistów niemieckich184. Ci ostatni znaleźli się tym samym
w opozycji do innego odłamu doktryny niemieckiej, a mianowicie do reprezentantów prawa własności intelektualnej. Rozwiązanie drugie, jak już
wspomniano, przeważa obecnie w światowej doktrynie prawa autorskiego,
choć i tu można spotkać zwolenników koncepcji pierwszej185.
Przyjęcie koncepcji „uniwersalności” prawa autorskiego – bo tak się
nieraz określa postulat poddania prawa autorskiego właściwości legis originis186 – w miejsce jego „terytorialności” powinno sprzyjać uchyleniu generalnej dyskryminacji autorów obcych. Wszak każde w zasadzie prawo
chroni własnych autorów, a z reguły także „własne” (czyli naturalizowane
przez fakt pierwszej publikacji w danym kraju) dzieła. Jak już wcześniej
wspomniano, nie widać dostatecznych podstaw po temu, aby ochrona ta
miała się koniecznie „samoograniczać” do terytorium kraju pochodzenia
utworu. Poziom jej mógłby być in concreto niższy niż poziom ochrony przysługującej tego typu utworom w kraju dochodzenia ochrony. W odniesieniu do niektórych kategorii dzieł być może w ogóle by ona nie przysługiwała, choć takie same dzieła rodzime korzystałyby z ochrony wedle prawa
miejscowego. Byłyby to jednak naturalne następstwa różnic między ustawodawstwem autorskim kraju pochodzenia utworu a ustawodawstwem
obowiązującym w kraju dochodzenia ochrony; czy różnice te działałyby
w danym wypadku na korzyść, czy na niekorzyść autora, pozostawałoby
kwestią faktu. Uznanie właściwości legis originis uchylałoby natomiast geZob. E. Bartin, Localisation territoriale… oraz prace powołane przez W. Popiołka, Prawo właściwe…,
s. 64, przyp. 12. Zob. też: S. Cigoj, Internationalrechtliche Aspekte, passim; tenże, Der Schutz ausländischer
Urheber nach jugoslawischem Recht, UFITA 1986, z. 103, s. 112–129. Właściwość prawa kraju pochodzenia dzieła przewiduje konwencja z Montevideo z 1889 r. (w art. 2).
184
Por. zwłaszcza P. Neuhaus, Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht, RabelsZ
1976, z. 40, s. 191–195; H. Schack, Zur Anknüpfung…, passim; tenże, Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht – aus der Sicht des Kollisionsrechts, GRUR Int. 1985, nr 8–9, s. 523–525, a w pewnej
mierze także: U. Drobnig, Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im
Kollisionsrecht, RabelsZ 1976, nr 40, s. 195–205.
185
Por. G. Koumantos, Sur le droit…, passim; tenże, Private International Law…, passim.
186
Por. E. Ulmer, Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen Privatrecht, RabelsZ 1977,
nr 3, s. 480, 482, 492; tenże, Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht [w:] Internationales Privatrecht – Internationales Wirtschaftsrecht, Köln 1985, s. 263; S. Cigoj,
Internationalprivatrechtliche Aspekte, s. 70; H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 20, 86; F. Vischer, Das
Internationale Privatrecht…, s. 677. Co do innego ewentualnego pojmowania uniwersalności prawa
autorskiego zob. dalszy wywód, s. 75. Niezupełnie ścisłe wydaje się natomiast traktowanie konwencji międzynarodowych z zakresu prawa autorskiego jako przejawu nadania prawom autorskim charakteru praw uniwersalnych (tak F. Zoll, Polska ustawa o prawie autorskim i konwencja berneńska, Warszawa
1926, s. 34 oraz J. Kosik, Zagadnienia prawa…, s. 69). Krytycznie o takim poglądzie S. Grzybowski
[w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 52 i n.
183
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neralną barierę objęcia ochroną w postaci obcości autora (lub „obcości”
dzieła). O tyle, ale też tylko o tyle mają rację reprezentanci rozpowszechnionego poglądu, jakoby to zasada terytorialności praw autorskich tłumaczyła zjawisko dyskryminacji obcych twórców. Charakterystyczny jest
pod tym względem fragment wywodu M. Pazdana, który pisze: „W myśl
dalszych założeń tej koncepcji [tzn. koncepcji terytorializmu praw autorskich – przyp. M.C.D.] powstanie, treść i zgaśniecie praw autorskich należy
oceniać według prawa państwa, w którym dochodzi się ochrony (właściwość legis loci protectionis). Zakres ochrony praw autorskich jest p r z e t o
[podkr. – M.C.D.] terytorialnie ograniczony”187. Powstaje pytanie, jak należy rozumieć to ostatnie zdanie. Jeżeli tak, że podmiotowe prawa autorskie
powstałe w kraju pochodzenia utworu nie mają same przez się mocy ekstraterytorialnej, to nie byłaby to żadna szczególna właściwość tych właśnie
praw. Jeżeli natomiast cytowana myśl M. Pazdana rzeczywiście ma świadczyć
o jakiejś specyfice praw autorskich, należy sądzić, że sugeruje ona generalny
brak ochrony tych praw (a przynajmniej duże prawdopodobieństwo braku
ochrony) w krajach innych niż kraj pochodzenia utworu, a więc nie tylko
brak normy wskazującej właściwość prawa kraju pochodzenia utworu.
Czy rzeczywiście jednak przyjęcie właściwości legis loci protectionis – jakkolwiek by je rozumieć – a tym samym odrzucenie „przychylnego” legis
originis musi prowadzić do dyskryminacji obcych twórców? Otóż – wcale
nie! To, że dyskryminacja ta ma miejsce i że pewne względy utylitarne bądź
historyczne tłumaczą to zjawisko, nie oznacza moim zdaniem żadnej konieczności istnienia opisanej zależności. I odwrotnie: gdybyśmy przyznali normom prawa obcych przewagę nad normami kolizyjnymi, to nawet
teoretyczne uznanie właściwości legis originis nie poprawiłoby losu autorów obcych, którym już z góry norma merytoryczna prawa miejscowego
odmówiła co do zasady ochrony. Inna rzecz, że trudno sobie wyobrazić
koegzystencję w jednym systemie prawnym normy kolizyjnej wskazującej
na lex originis jako na prawo właściwe dla praw autorskich – i normy prawa
obcych odmawiającej ochrony twórcom zagranicznym.
Przeciwstawianie (choćby implicite) prawom należącym do obszaru własności intelektualnej klasycznych typów cywilnych praw podmiotowych
jako „uniwersalnych” wypływa, jak się wydaje, z dwojakich źródeł. Albo
istnieje dla tamtych praw praktycznie jednolita w skali międzynarodowej
norma kolizyjna kierująca stale do tego samego systemu prawnego188, albo
przynajmniej normy merytoryczne systemów wskazanych przez normy
187
188

M. Pazdan, Prawo prywatne…, s. 186.
Por. K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 18. Zob. też: M. Bousławski, Woprosy…, s. 13.
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kolizyjne regulują tradycyjne kategorie praw podmiotowych w sposób do
siebie zbliżony, a przede wszystkim bez dyskryminacji obcych podmiotów.
W pierwszym wypadku tożsamość prawa podmiotowego chronionego
w różnych państwach zaznacza się silniej, w drugim wchodzi w grę raczej
duże podobieństwo równolegle kreowanych przez poszczególne porządki
prawne praw podmiotowych niż całkowita identyczność stale tego samego prawa. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z mniej lub bardziej
rzeczywistą ciągłością egzystencji prawa podmiotowego w różnych państwach. W związku z tym nasuwa się spostrzeżenie, że pojęcie uniwersalności cywilnych praw podmiotowych – przeciwstawianej rzekomej terytorialności praw autorskich – także chyba nie jest jednoznaczne189.
Była już mowa o tym, że pod pojęciem uniwersalności doktryna prawa autorskiego skłonna jest rozumieć objęcie praw autorskich ochroną
w różnych państwach na mocy legis originis – a więc ich „ekstraterytorialny”
zasięg przy równoczesnym zachowaniu przez nie tożsamości. Ale o uniwersalności można by mówić, jak się wydaje, także w nieco szerszym znaczeniu. Jeżeli prawem właściwym dla określonej kategorii praw podmiotowych nie jest wprawdzie prawo stale tego samego kraju, ale w każdym
z ustawodawstw wskazywanych przez odpowiednie normy kolizyjne różnych systemów prawnych, prawa te: 1) są „uznane”, są w ogóle chronione; 2) unormowane są w sposób co najmniej do siebie zbliżony, a przede
wszystkim 3) przysługują także obcym podmiotom – to i w tej sytuacji
prawa te wykazują pewnego rodzaju uniwersalność190, mimo że tożsamość
ich nie jest w pełni zachowana w skali międzynarodowej.
Nawet nie korzystając z uniwersalności sensu stricto, prawa autorskie mogłyby być powszechnie chronione – i w tym szerszym znaczeniu uniwersalne – na mocy miejscowych ustawodawstw autorskich, wymagałoby to
tylko (czy aż?) zastąpienia tradycyjnej dyskryminacji obcych – ich asymilacją. Punkt ciężkości, a zarazem punkt wyjścia dla dalszych konsekwencji
związanych z pojęciem „zasada terytorialności” leży więc moim zdaniem
W piśmiennictwie polskim bywa ono niekiedy stosowane, gdy ma się na względzie rozciągnięcie
właściwości prawa kraju pochodzenia utworu poza granice tego kraju, kiedy indziej zaś w odniesieniu
do zapewnienia ochrony praw autorów obcych na mocy własnego ustawodawstwa. O uniwersalności
w pierwszym znaczeniu piszą np. F. Zoll, Międzynarodowe prawo prywatne, Kraków 1947, s. 60 i w ślad za
nim J. Kosik, Zagadnienia prawa…, s. 68, w drugim zaś tenże F. Zoll, Prawo cywilne…, s. 145; S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937, s. 43, 77; J. Kosik, Zagadnienia prawa…, s. 66.
190
Por. V. Spaić, Teorija autorskogo prava i autorsko pravo u SFRJ, Zagreb 1983, s. 265. Wydaje się, że
podobnie rozumie zasadę uniwersalności L. Raape, skoro odróżnia kwestię skuteczności prawa
podmiotowego poza granicami państwa, które je „nadało” (Universalitätsprinzip) od tego, wedle
którego systemu prawnego je chronić. Zob. L. Raape, Internationales Privatrecht, s. 634 i n.
189
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nie tyle w braku norm kolizyjnych przewidujących właściwość legis originis,
co w istnieniu norm merytorycznych dyskryminujących autorów obcych191.
Dopiero one przerywają „ciągłość” bytu podmiotowych praw autorskich.
Gdyby nie owe normy, powstawałoby zapewne wrażenie – podobnie jak
w wypadku innych praw cywilnych – że to ciągle to samo „uniwersalne”
prawo korzysta z ochrony w różnych krajach i w tym sensie ma byt „ekstraterytorialny”. W rezultacie istnienia norm prawa obcych podmiotowe prawa autorskie nie mają zasiągu ekstraterytorialnego w żadnym tego słowa
znaczeniu, a nie rzekoma szczególna terytorialność tych praw narzuca ustawodawcom poszczególnych krajów ograniczenie ochrony do ich własnych
obywateli lub „własnych” dzieł. Nieco zbliżoną myśl wyraża G. Boytha, gdy
pisze, że drugim – obok ewentualnego uznania „ekstraterytorialnego” działania prawa kraju pochodzenia utworu – sposobem przezwyciężenia terytorialnego ograniczenia możliwości korzystania z praw autorskich byłaby
asymilacja twórców obcych z krajowymi192.
Podsumowanie dotychczasowych wywodów prowadzi do wniosku, że
nie ma właściwie żadnych powodów natury czysto jurydycznej dla dyskryminacji autorów zagranicznych. Badacze koncentrujący się na kolizyjnych
aspektach prawa autorskiego, a w szczególności zwolennicy kolizyjnego
interpretowania zasady terytorialności, wydają się nie przywiązywać dostatecznej wagi do drugiej, już nie kolizyjnej strony omawianego zjawiska.
To, że tak wiele ustawodawstw ciągle jeszcze zawiera normy odmawiające
ochrony autorom zagranicznym, nie oznacza ani tego, że jest to rozwiązanie jedynie możliwe, ani też że jest to rozwiązanie słuszne193. O tyle więc
sama zasada terytorialności – z uwzględnieniem różnych sposobów jej interpretacji – nie wyjaśnia do końca, dlaczego obcy autorzy w tak skromnym zakresie byli i nadal są chronieni na mocy ustawodawstw krajowych,
wskutek czego ochrona praw autorskich w stosunkach międzynarodowych
niemal od początku opierała się na umowach międzynarodowych.

Znamienne jest, że swą sześciopunktową charakterystykę systemu międzynarodowego prawa
autorskiego, wyrosłego na gruncie konwencji berneńskiej, rozpoczyna K. Siehr od tego właśnie
aspektu. Por. K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 12.
192
G. Boytha, Some Private International…, s. 402.
193
Odmawianie ochrony obcym autorom lub „obcym” dziełom nazywa G. Koumantos „szokującą
niesprawiedliwością”. Zob. G. Koumantos, Sur le droit…, s. 619 i n.
191
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Rozdział II
Sytuacja prawna obcych twórców w świetle
polskiego ustawodawstwa autorskiego
(prawo wewnętrzne)
1. Charakter prawny normy z art. 6 ustawy o pr.aut.
Przesłanki ochrony twórców obcych w Polsce zostały unormowane
w art. 6 ustawy o pr.aut. Przepis ten stanowi: „Prawo autorskie doznaje
ochrony, jeżeli: 1) twórca jest obywatelem polskim, albo 2) utwór ukazał
się po raz pierwszy w Polsce lub równocześnie w Polsce i za granicą, albo
3) utwór opublikowany został po raz pierwszy w języku polskim, albo
4) ochrona wynika z układów międzynarodowych lub polega na wzajemności”1. Brzmienie zacytowanego przepisu rodzi wątpliwości podobne do tych,
z jakimi zetknęliśmy się już na gruncie podobnych przepisów ustawodawstw
obcych. Chodzi o rozstrzygnięcie, czy zawiera on normę merytoryczną,
a mianowicie normę prawa obcych, czy też normę kolizyjną. Na możliwość
doszukania się zawartości kolizyjnej w art. 6 ustawy o pr.aut. zwrócili uwagę
J. Serda i W. Popiołek, opowiadając się jednak ostatecznie przeciwko takiej
interpretacji owego przepisu2. J. Serda pisze związku z tym: „Obywatelstwo
w rozumieniu art. 6 pkt 1 nie ma charakteru łącznika, jak to występuje w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego, gdyż nie łączy stosunku prawnego z określonym systemem prawnym. Obywatelstwo polskie jest tylko
przesłanką zastosowania ochrony według przepisów prawa polskiego”3.
Zbliżoną treść ma art. 5 projektu nowej ustawy o pr.aut. Głosi on: „Utwór podlega ochronie,
jeżeli: 1) twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim, albo 2) został opublikowany po raz
pierwszy w Polsce lub równocześnie w Polsce i za granicą, albo 3) opublikowany został po raz
pierwszy w języku polskim, albo 4) ochrona wynika z układów międzynarodowych”. (Ten i inne
przepisy projektu powołuję według jego wersji aktualnej w listopadzie 1990 r.).
2
Por. W. Popiołek, Prawo właściwe dla praw autorskich, „Studia Iuridica Silesiana” 1977, z. 2, s. 73 i n;
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 398.
3
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
1
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Według mnie uznanie, że obywatelstwo polskie „jest tylko przesłanką
ochrony według prawa polskiego”, samo przez się nie wykluczałoby możliwości uznania go za łącznik, a całego art. 6 za źródło normy kolizyjnej.
Byłby to jednak łącznik wskazujący jedynie na właściwość prawa własnego,
zatem norma kolizyjna, której element stanowiłby, miałaby charakter normy
jednostronnej4. Czy rzeczywiście jednak w art. 6 zawarta jest jakakolwiek
norma kolizyjna, choćby jednostronna? Sformułowanie art. 6 sugeruje raczej, że chodzi w nim nie tyle o przesłanki ochrony według prawa polskiego,
co o przesłanki ochrony w ogóle. To zaś przemawiałoby za potraktowaniem
go jako normy prawa obcych. Granica między dwoma zarysowanymi sposobami interpretacji wspomnianego przepisu nie jest jednak tak wyrazista, jak
by się mogło wydawać5. Taka czy inna kwalifikacja normy z art. 6 miałaby
istotne implikacje praktyczne pod warunkiem, że w razie uznania jej za
normę kolizyjną (jednostronną) dopuścilibyśmy możliwość rozwinięcia tej
normy w normę zupełną, dwustronną6. Dopuszczalność takiego zabiegu
jest jednak wielce wątpliwa. Bilateralizacja normy z art. 6 prowadząca do
uznania generalnej właściwości prawa ojczystego twórcy dla praw autorskich całkowicie wypaczałaby moim zdaniem sens tego przepisu7. Poza
tym już sam alternatywny charakter przesłanek – czy łączników? – wymienionych w art. 6 czyni wątpliwą możliwość rozwinięcia analizowanej
normy, ponieważ mogłoby wówczas dojść do nakładania się właściwości
różnych systemów prawnych.
Negując dopuszczalność bilateralizacji normy z art. 6 ustawy o pr.aut. –
gdyby potraktować ją jako normę kolizyjną – pozbawiamy w znacznej
mierze spór o jej charakter znaczenia praktycznego. Niezależnie od tego
bardziej poprawne z teoretycznego punktu widzenia wydaje się uznanie jej
za normę prawa obcych.
Jak już była o tym wcześniej mowa, granica między normami prawa
obcych jako rodzajem norm materialnoprawnych a normami kolizyjnymi
tylko na pozór rysuje się całkiem wyraźnie. Nie bez racji przypisuje się bowiem niekiedy także tym pierwszym pewien wydźwięk kolizyjny, mówiąc
Na temat takich norm zob. prace powołane w przyp. 111 do rozdz. I.
Podobnie co do § 120 i n. URG Ch. von Bar, Kollisionsrecht und Sachrecht für internationale Sachverhalte
im internationalen Urheberrecht, UFITA 1988, z. 108, s. 32.
6
Na temat takiego zabiegu por. rozdz. I, pkt 3, s. 52.
7
Zbieżne z tym poglądem wydaje się stanowisko J. Serdy (w: Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973), gdy pisze on, iż obywatelstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 „nie łączy stosunku prawnego
z określonym systemem prawnym”. Zob. też wyżej (rozdz. I, pkt 3, s. 53 i n.) krytykę zabiegu bilateralizacji dokonanego na gruncie wybranych ustawodawstw zagranicznych przez G. Koumantosa.
4
5
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najprościej – narzucenie właściwości legis fori8. W związku z tym może powstać pytanie, czy ewentualne przypisanie takiej „dodatkowej” treści kolizyjnej normie z art. 6 nie prowadziłoby do sprzeczności z normami par
excellence kolizyjnymi. Jednakże w prawie polskim – podobnie zresztą jak
w większości współczesnych ustawodawstw – brakuje wyraźnych przepisów określających prawo właściwe dla praw autorskich. Pewne znaczenie
w tej materii można przypisać art. 31 p.p.m. wyrażającemu tradycyjną zasadę właściwości legis loci delicti commissi dla zobowiązań niewynikających
z czynności prawnej. Jak pamiętamy, doktryna polska dopuszcza stosowanie tego przepisu do naruszeń praw autorskich9. Powstaje pytanie, czy
z koncepcją tą da się pogodzić pogląd przypisujący normom prawa obcych
dodatkową treść kolizyjną. Otóż wydaje się, że nie ma tu sprzeczności.
Przede wszystkim właściwość legis loci delicti commissi oznaczać będzie najczęściej w praktyce właściwość prawa polskiego: to pierwsze z reguły będzie zbieżne z lex fori. Nie da się jednak wykluczyć przypadków jurysdykcji
sądów polskich w razie naruszeń praw autorskich mających miejsce za
granicą. W takim wypadku lex loci delicti commissi i lex fori nie pokrywają się.
Której z nich należałoby dać pierwszeństwo? Czy norma z art. 6 ustawy
o pr.aut. sprzeciwia się w takim wypadku zastosowaniu prawa obcego właściwego w świetle art. 31 p.p.m.? A może pozwala na jego zastosowanie,
ale dopiero w razie spełnienia sformułowanych w niej przesłanek ochrony
obcych twórców („pierwszeństwo” normy prawa obcych)? Wydaje się, że
na dwa ostatnie pytania należy odpowiedzieć przecząco. Sądzę bowiem, że
norma prawa obcych z art. 6 ustawy o pr.aut. obowiązuje tylko dla obszaru
państwa polskiego i nie może rzutować na zakres ochrony, jaką zapewniają
autorom inne państwa na swoim terytorium.
Pojawia się w tym miejscu pytanie, co to znaczy „ochrona w kraju X”?
Czy chodzi o ochronę w postępowaniu toczącym się przed sądem tego
kraju – czy raczej o ochronę w zakresie zdarzeń wykazujących dostatecznie silny związek z terytorium tego kraju? Trafniejsze wydaje się to drugie
zapatrywanie. Wobec tego nasuwa się wniosek, że ochrona praw autorskich w razie ich naruszenia za granicami Polski nie należy, ściśle rzecz
biorąc, do tematu niniejszej pracy, czysto jurysdykcyjny związek pewnej
sytuacji faktycznej z terytorium państwa polskiego nie mieści się bowiem
Na temat zawartości kolizyjnej norm bezpośredniego zastosowania oraz ewentualnego potraktowania norm prawa obcych jako należących do tej kategorii zob. rozdz. I, pkt 3. Por. też: W. Popiołek, Prawo właściwe… Ostatecznie jednak autor ten, choć nie bez wahania, rezygnuje z przypisania
art. 6 ustawy o pr.aut. treści kolizyjnej.
9
Por. prace J. Serdy i W. Popiołka powołane w przyp. 170 do rozdz. I.
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w ramach pojęcia statusu autorów obcych w Polsce w przyjętym przeze
mnie rozumieniu. Przedmiotem niniejszych rozważań jest sytuacja obcych
twórców w zakresie wykonywania i ochrony ich praw na terytorium Polski, a już nie wobec zdarzeń rozgrywających się za granicą, choćby – wskutek okoliczności przypadkowych z punktu widzenia naszego tematu10 –
ochrona ta miała podlegać jurysdykcji sądów polskich.
Reasumując, dla określenia sytuacji twórców obcych w Polsce, a konkretnie dla powstania, treści i ochrony ich praw autorskich w Polsce, właściwe będzie prawo polskie11. Uzasadnienie takiego stanowiska, odpowiadającego zresztą rozwiązaniu dominującemu w doktrynie światowej prawa
autorskiego, może być różnorakie. Przede wszystkim można tu wymienić
brak normy kolizyjnej odsyłającej w tej materii do prawa obcego, następnie
przypisanie normie prawa obcych zawartej w art. 6 ustawy o pr.aut. dodatkowej treści kolizyjnej, dalej – zastosowanie art. 31 p.p.m. przy założeniu,
że fakt naruszenia praw autorskich następuje w Polsce, wreszcie ogólne
powołanie się na „zasadę terytorialności”. To ostatnie uzasadnienie, aczkolwiek często spotykane w piśmiennictwie, wydaje się bodaj najsłabsze,
a to ze względu na wielość znaczeń przypisywanych wspomnianej zasadzie
przy równoczesnym braku bezspornego oparcia normatywnego dla niej.
2. Przesłanki ochrony
a. Ustawa z 1926 r.
Omówienie przesłanek ochrony twórców obcych na gruncie prawa
obowiązującego warto poprzedzić krótkim przedstawieniem stanu poprzednio obowiązującego w tej materii. Uchwalona 29.03.1926 r. ustawa
o prawie autorskim12 była aktem przygotowanym z wielką starannością i na
owe czasy bardzo nowoczesnym. Zagadnienie statusu prawnego obcych
twórców było unormowane w dwóch różnych przepisach ustawy: w art. 5
i w art. 12 ust. 2. Pierwszy z nich stanowił: „Utwory, określone w art. 1–3
korzystają z ochrony od chwili prawowitego ich ukazania się (wydania, wygłoszenia, wystawienia itp.) w następujących wypadkach: l) jeżeli twórcami ich są
obywatele Państwa Polskiego lub w Polsce zamieszkali cudzoziemcy, 2) jeżeli
ukazały się naprzód w Polsce lub równocześnie w Polsce i za granicą, 3) jeżeli
Takich jak np. przebywanie strony pozwanej w Polsce w chwili doręczenia pozwu lub posiadanie
przez nią tu majątku. Zob. art. 1103 k.p.c.
11
Podobna konkluzja wynika z wywodów W. Popiołka, Prawo właściwe…, s. 73–75. Również zdaniem J. Serdy przepisy prawa innego niż polskie „nie wchodzą w zasadzie w rachubę”. Zob. J. Serda
[w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 398.
12
T.j. Dz.U. 1935, nr 26, poz. 176.
10
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wydane zostały naprzód w języku polskim, 4) jeżeli ochrona wynika z układów międzypaństwowych lub uzasadnia ją wzajemność.
Względem utworów, które jeszcze się nie ukazały, ochrona służy
wszystkim twórcom, obywatelom Państwa Polskiego i cudzoziemcom”.
Powyższe rozwiązanie uzupełnione było w art. 12 ust. 2 w sposób następujący: „Ochrona praw osobistych służy każdemu twórcy bez względu na
istnienie lub nieistnienie prawa autorskiego”.
Jak wynika z powołanych przepisów, ustawodawca okresu międzywojennego w pewnym zakresie zapewnił uprawnieniom autorskim ochronę uniwersalną13, w pozostałym zaś uzależnił przyznanie jej twórcom obcym od
spełnienia określonych przesłanek. Sfera ochrony bezwarunkowej rozciągała się generalnie na autorskie uprawnienia osobiste, gdy zaś chodzi o uprawnienia majątkowe – na utwory, które nie ukazały się jeszcze w sposób „prawowity”. W tym więc zakresie cudzoziemcy korzystali z ochrony na równi
z obywatelami polskimi. Można się zastanawiać, czy wyposażenie twórców
obcych w bezwarunkową ochronę do momentu ukazania się dzieła zgodnie
z ich wolą było rzeczywiście potrzebne. Ochrona przed bezprawnym opublikowaniem utworu i tak bowiem już im przysługiwała na mocy uprawnień
osobistych, a konkretnie prawa do opublikowania dzieła. W toku dyskusji
w łonie Komisji Kodyfikacyjnej zyskał jednak przewagę pogląd, że w wypadkach bezprawnego opublikowania dzieła ochrona uniwersalna powinna
się rozciągać nie tylko na osobiste, ale i na majątkowe interesy autora14. Nie
było natomiast właściwie zastrzeżeń co do uniwersalnego zasięgu ochrony autorskich praw osobistych – ani w toku prac nad przyszłą ustawą, ani
w późniejszych wypowiedziach doktryny okresu międzywojennego.
Jeżeli chodzi o ochronę autorskich uprawnień majątkowych już po
„prawowitym” ukazaniu się utworu, cudzoziemcy zamieszkali w Polsce
zostali potraktowani na równi z autorami krajowymi. Ochrona praw pozostałych twórców zagranicznych zależna była m.in. od pierwszego ukazania się dzieła w Polsce (lub równocześnie w Polsce i za granicą) lub od
pierwszego wydania go w języku polskim. Trudno powiedzieć, czy użycie
w tym kontekście przez ustawodawcę dwóch różnych sformułowań („ukazanie się” – „wydanie”) nastąpiło w sposób świadomy. Wydaje się, że stało
się to raczej przypadkowo. Po wejściu w życie ustawy z 1926 r. doktryna
Tak w każdym razie określała ją ówczesna doktryna. Co do niejednoznaczności pojęcia uniwersalności ochrony zob. rozdz. I, pkt 4, s. 95 i n.
14
Por. Protokół z posiedzenia sekcji prawa cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej z 10.12.1920 r. przytoczony przez S. Gołąba, Ustawa o prawie autorskim z dnia 29.03.1926 r. z materiałami, Warszawa 1938,
s. 75–81.
13
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jednomyślnie uznawała publikację za pojęcie szersze od wydania, jednak
w toku dyskusji nad projektem przyszłej ustawy operowano jeszcze tymi
pojęciami w sposób dość swobodny, nie zawsze respektując powyższe
rozróżnienie. W dodatku gdy chodzi o art. 5 ust. 2 przyszłej ustawy, nie
było z góry przesądzone, czy ochrona obcych twórców ma być zależna od
ukazania się utworu po raz pierwszy w Polsce, czy też od jego pierwszego w niej wydania15. Także podczas dyskusji nad celowością rozszerzenia
ochrony na dzieła obcych autorów związane z Polską dzięki kryterium „językowemu” mówcy operowali nieraz określeniem „ukazały się pierwotnie
w języku polskim”16, natomiast w tekście ustawy znalazło się ostatecznie
sformułowanie mówiące o wydaniu, a nie ukazaniu się dzieła „naprzód
w języku polskim”. Nie wszyscy jednak przedstawiciele doktryny przywiązywali wagę do takiego sformułowania art. 5 ust. 317. Koncepcja rozszerzenia ochrony praw majątkowych obcych twórców poprzez zastosowanie
przesłanki pierwszego wydania w języku polskim budziła ponadto wątpliwości co do samej zasady. L. Petrażycki wręcz nazwał wspomniany przepis
„niewłaściwą demonstracją patriotyzmu”18.
Nie było natomiast zastrzeżeń przeciwko pozostałym warunkom ochrony praw obcych autorów w Polsce. Wiele wątpliwości budziły jedynie kwestie
szczegółowe dotyczące przesłanki wzajemności, podobnie jak to się dzieje
na gruncie legis latae. W toku prac nad przyszłą ustawą z 1926 r. niejednokrotnie wskazywano na potrzebę wyraźnego rozstrzygnięcia w przepisach,
czy wchodzi w tym wypadku w grę wzajemność materialna, czy formalna,
ustawowa, czy faktyczna19. Najwięcej kontrowersji wzbudziła kwestia, czy
należy określić w ustawie sposób stwierdzania istnienia wzajemności i podmiot kompetentny w tym zakresie. Wielu dyskutantów opowiadało się za
sformalizowanym trybem ustalania wzajemności – przez rząd lub ministra
sprawiedliwości20. Ostatecznie jednak w art. 5 pkt 4 ograniczono się do bardzo lakonicznej wzmianki o wzajemności jako podstawie ochrony praw autorów zagranicznych. Zdaniem G. Grögera „sądzić należy, że […] wystarczy
wzajemność formalna i faktycznie istniejąca”21.
Por. tamże.
Tamże.
17
Por. S. Grzybowski, Autorskie prawo, hasło [w:] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, t. I, Warszawa 1931, s. 32.
18
Por. Protokół z posiedzenia sekcji prawa cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej z 21.10.1922 r. przytoczony przez S. Gołąba, Ustawa o prawie autorskim…, s. 133.
19
Por. S. Gołąb, Ustawa o prawie autorskim…, s. 78, 133–136.
20
Tamże.
21
G. Gröger, Prawo autorskie, Warszawa 1937, s. 123.
15
16
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Podsumowując charakterystykę unormowania pozycji obcych twórców
w poprzednio obowiązującej ustawie o pr. aut. wypada uznać, że zajęła
ona stanowisko nader dla nich przychylne. Jak się przekonamy, stanowisko
ustawodawcy z 1952 r. nie jest nacechowane aż takim liberalizmem.
b. Ustawa z 1952 r.
Analizując treść powołanego już wyżej art. 6 ustawy z 1952 r., pomińmy na razie kwestię ochrony autorskich uprawnień osobistych stanowiącą przedmiot następnego punktu rozważań. Co się zaś tyczy ochrony samych tylko uprawnień majątkowych twórców niebędących obywatelami
polskimi, doznała ona pewnych ograniczeń w porównaniu z poprzednim stanem prawnym. Obecnie mianowicie ochrona praw do utworów,
które jeszcze się nie ukazały, podlega ogólnym przesłankom ochrony22.
Ponadto ustawa z 1952 r. nie zrównuje już sytuacji cudzoziemców zamieszkałych w Polsce z położeniem twórców będących obywatelami
polskimi; muszą oni zatem spełniać warunki ochrony dotyczące wszystkich autorów zagranicznych. Podobnie natomiast, jak to miało miejsce
pod rządami ustawy z 1926 r., przesłanki ochrony z art. 6 powinny być
traktowane alternatywnie, a nie kumulatywnie. Spełnienie którejkolwiek
z nich wystarcza, aby dzieło korzystało z ochrony.
Pierwszą z przesłanek gwarantujących ochronę praw autorów niemających obywatelstwa polskiego jest ukazanie się utworu po raz pierwszy
w Polsce lub równocześnie w Polsce i za granicą. Jak można się było
przekonać, badając wybrane ustawodawstwa obce, przyznanie ochrony
dziełom związanym z obszarem pewnego kraju przez fakt, że zostały
w nim po raz pierwszy opublikowane, stanowi w prawie autorskim zjawisko dość typowe. Również wiążące Polskę konwencje międzynarodowe
uzależniają wynikającą z nich ochronę m.in. od tego, czy dane dzieło
zostało po raz pierwszy opublikowane w którymś z państw konwencyjnych. Różnica polega jedynie na tym, że pojęcie publikacji na gruncie
konwencji ma sens węższy niż w rozumieniu większości ustawodawstw
krajowych i jest zbliżone do pojęcia wydania23.
Odmienny pogląd E. Modrzejewskiego (Wybrane zagadnienia prawa autorskiego, Katowice 1969/1979,
s. 6), który powołuje się w tym kontekście na brzmienie konwencji berneńskiej, opiera się najwyraźniej
na nieporozumieniu. Analizując przesłanki ochrony według prawa polskiego, nie możemy wszak zarazem uwzględniać treści postanowień konwencji, które stanowią odrębną podstawę ochrony, a przy
tym dotyczą tylko części autorów zagranicznych.
23
Na temat pierwszej publikacji w państwie konwencyjnym jako przesłanki ochrony oraz treści
pojęcia publikacji zob. rozdz. III, pkt 1a.
22
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Pojęcie ukazania się utworu ma w prawie polskim ustalone znaczenie.
Oznacza ono udostępnienie utworu publiczności w jakikolwiek sposób24.
Zakres jego jest więc bardzo szeroki. Obejmuje ono np. wydanie dzieła
drukiem lub w postaci fonogramów, ale także przedstawianie, wykonanie
publiczne, wystawienie, wyświetlenie, nadanie przez radio lub telewizję,
przesyłanie drogą przewodową i in. Można się zastanawiać, czy uzależnienie ochrony od ukazania się w jakiejkolwiek postaci, a nie jedynie od wydania dzieła na terytorium danego kraju, jest rozwiązaniem trafnym. Zagadnienie jest kontrowersyjne25. Ustalenie faktu i miejsca pierwszego ukazania
się utworu, które nie ma postaci wydania, może nastręczać trudności. Z drugiej strony wydaje się, że wraz z rozwojem nowoczesnych technik rozpowszechniania utworów punkt ciężkości przemieszcza się z tradycyjnej formy
eksploatacji większości spośród nich, jaką stanowiło wydanie, i to wydanie
drukiem, w kierunku innych form. Nie widać powodów, dla których nowoczesne sposoby rozpowszechniania dzieł miałyby być pozbawione znaczenia dla powstania ochrony w stosunkach międzynarodowych26. Pierwsze
publiczne wyświetlenie filmu wybitnego reżysera, premiera opery głośnego
kompozytora są to wszak często wydarzenia o światowym rozgłosie. Lokalizacja ich na terenie określonego kraju powinna w takim samym stopniu
wpływać na ewentualną ochronę praw twórcy dzieła na mocy miejscowego
ustawodawstwa jak wydanie go na obszarze tegoż kraju. Zresztą w odniesieniu do niektórych kategorii dzieł wydanie nie jest ani jedynym, ani nawet
typowym sposobem ich rozpowszechniania. Wprawdzie konwencje międzynarodowe obrały właśnie wydanie, a nie każde ogłoszenie w państwie
konwencyjnym za jedną z przesłanek ochrony, ale istniały po temu złożone
przyczyny. Jedną z nich była okoliczność, że przy tworzeniu konwencji berneńskiej oraz jej kolejnych redakcji doniosłą rolę odgrywały interesy wydawców, a nie jedynie samych autorów27. Ponadto przy formułowaniu definicji publikacji na użytek konwencji konieczne okazało się uwzględnienie
24
Por. F. Zoll, Polska ustawa o prawie autorskim i konwencja berneńska, Warszawa 1926, s. 29; S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937, s. 13, 43; S. Grzybowski [w:] Zagadnienia
prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 100 i n.; J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa
1973, s. 401; R. Markiewicz, Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków 1984,
s. 43.
25
Projekt nowej ustawy o pr.aut. zawęża zakres tej przesłanki. Por. art. 5 pkt 2 w zw. z art. 6 § 1
projektu.
26
Por. A. Glücksmann, Das Urheberrechtsgesetz und die internationalen urheberrechtlichen Abkommen, Neue Justiz
1965, nr 21, s. 687. Zbliżony wydźwięk mają wywody B. Nawrockiego w artykule: Pojęcie publikacji dzieła
muzycznego w prawie autorskim, ZSUŁ – NH-S 1963, seria I, z. 28, s. 89–101. Zob. też: J. Błeszyński, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 1979, s. 103 i n.
27
Zwraca na to uwagę J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 13 i n., 97.

Rozdział II. Sytuacja prawna obcych twórców w świetle…

85

tradycji niektórych wpływowych krajów, zwłaszcza państw należących do
kręgu anglosaskiej kultury prawnej.
Aczkolwiek ustawa wyraźnie tego nie mówi, należy uznać, że tylko ukazanie się utworu (po raz pierwszy w Polsce) zgodne z wolą jego twórcy
jest miarodajne dla jego ochrony28. Więcej wątpliwości może nasunąć inne
zagadnienie nieuregulowane w ustawie, a mianowicie interpretacja zwrotu
„równocześnie w Polsce i za granicą”. Jesteśmy w tym wypadku pozbawieni jakichkolwiek wskazówek ze strony ustawodawcy. Nie sądzę, aby
można było tu przenieść mechanicznie kryteria równoczesności publikacji sprecyzowane w konwencji berneńskiej na jej własny użytek29. Według
mnie za „równoczesne” należałoby uznać publikacje, które nastąpiły tego
samego dnia30.
Następnym warunkiem ochrony praw autorskich twórców obcych
w Polsce jest – zgodnie z art. 6 pkt 3 – opublikowanie utworu po raz pierwszy w języku polskim. Mimo kontrowersji, jakie wspomniana podstawa
ochrony budziła w toku prac nad ustawą z 1926 r., została ona utrzymana
w obecnie obowiązującej ustawie z tym tylko, że zamiast poprzedniego „wydania po raz pierwszy” w języku polskim jest obecnie mowa o „pierwszej
publikacji” w tym języku. Czy za tą zmianą sformułowania kryje się także
równica merytoryczna? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie znaczenie przypisujemy terminom „publikacja” i „wydanie”. Ustawa z 1952 r.
nie definiuje żadnego z tych pojęć. W doktrynie wykształciło się takie ich
rozumienie, które traktuje wydanie jako pojęcie węższe, pewną odmianę
publikacji. Ta ostatnia traktowana jest natomiast jako synonim terminów
„ukazanie się”, „ogłoszenie”, wreszcie „wypuszczenie (utworu) w świat”31.
Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 401. Podobnie, tylko w ogólniejszym wymiarze w odniesieniu do pojęcia publikacji i jego synonimów R. Markiewicz (Dzieło
literackie…), który też przekonywająco ten pogląd uzasadnia.
29
Poczynając od tekstu brukselskiego, do którego Polska nie przystąpiła, za równoczesną z pierwszą publikacją uznaje konwencja publikację, która nastąpiła w ciągu 30 dni od rzeczywistej pierwszej publikacji. Zob. art. 4 ust. 3 zd. 2 t.br., art. 3 ust. 4 t.par.
30
Natomiast projekt nowej ustawy rozciąga pojęcie równoczesnej publikacji na publikację, która
nastąpiła w ciągu 30 dni od pierwszej publikacji (zob. art. 6 § 2 projektu).
31
Por. wypowiedzi powołane przez M. Czajkowską-Dąbrowską, Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa 1981, s. 64. Tak samo ocenia dorobek polskiej doktryny R. Markiewicz, Dzieło literackie…, s. 43, a także – w zasadzie – J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 150. Zdaniem
B. Nawrockiego gdy chodzi o znaczenie pojęcia publikacji, „ustawa z 1952 r. starała się bardziej
dostosować swe brzmienie do obowiązującej Polskę konwencji berneńskiej”. Zob. B. Nawrocki,
Pojęcie publikacji…, s. 100. Należy tu zauważyć, że przynależność Polski do konwencji berneńskiej
(podobnie zresztą jak do powszechnej) bynajmniej nie zobowiązuje jej do „dostosowania” przyjętego w prawie polskim pojęcia publikacji do definicji zawartych w konwencji. Por. w tej kwestii moją
polemikę (Rozpowszechnianie…, s. 65 i n.) z poglądem E. Modrzejewskiego.
28
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Koncepcja ta pokrywa się ze stanowiskiem wielu europejskich systemów
prawa autorskiego32.
W ostatnich latach to ustalone od dziesiątków lat, jak by mogło się wydawać, zapatrywanie polskiej doktryny zostało podważone przez J. Błeszyńskiego. Autor ten opowiedział się za wąskim rozumieniem terminu „publikacja”, zbieżnym z przyjętym dotąd znaczeniem terminu „wydanie”33.
Ażeby z kolei zachować od dawna respektowaną u nas odrębność obydwu
pojęć, Błeszyński proponuje zawężenie dotychczasowego pojęcia wydania
i interpretowanie go jako wydania drukiem. Wydaje się, że proponowane
przez Błeszyńskiego odstąpienie od dotychczasowego interpretowania pojęcia publikacji podyktowane jest w istocie dążeniem do osiągnięcia konkretnego rezultatu praktycznego, a mianowicie zmniejszenia zasięgu przepisów ustanawiających ograniczenia praw autorskich, w szczególności zasięgu
licencji ustawowej na rozpowszechnianie opublikowanych utworów drogą
fonii oraz wizji przewodowej i bezprzewodowej (art. 23). Nie miejsce tu na
podejmowanie zagadnienia, czy i w jakim zakresie uzasadnione są ograniczenia praw autorskich na polu radiowo-telewizyjnej eksploatacji utworów. Gdyby jednak uznać je za bezzasadne, a przynajmniej za de lege lata
nadmierne, właściwą drogą postępowania byłaby moim zdaniem zmiana
obecnego rozwiązania ustawowego, czyli treści art. 23. Częściowe ograniczenie działania licencji ustawowej poprzez zawężenie pojęcia publikacji
pozwala wprawdzie na doraźne osiągnięcie celu korzystnego z punktu widzenia interesów autorów, ale za wysoką cenę. Trudno chyba mianowicie
uznać za prawidłową sytuację, w której pojęcie publikacji miałoby różne znaczenie na gruncie różnych przepisów ustawy o pr.aut. Gdyby zaś
zawężenie jego znaczenia miało być generalne, tzn. dotyczyć wszystkich
kontekstów, w jakich występuje ono w ustawie z 1952 r., oznaczałoby to
podważenie stabilności instytucji ukształtowanej we wcześniejszej doktrynie, a tym samym pewne osłabienie bezpieczeństwa obrotu. Czy naprawdę
wskutek wprowadzenia w 1976 r. do umowy między Komitetem ds. Radia
i Telewizji a ZAiKS-em wąskiej definicji publikacji34 – i to „wyłącznie dla
celów owej umowy” – pojęcie ustalone w polskiej doktrynie od lat kilkudziesięciu straciło nagle swoje dotychczasowe znaczenie i na gruncie
Zob. np. § 6 ust. 1 URG, art. 476 k.c. RFSRR, art. 10 ust. 1 ustawy o pr.aut. CSRS, § 12 ustawy
o pr.aut. NRD. Co do znaczenia tego pojęcia w prawie Jugosławii zob. I. Henneberg, Letter from
Yugoslavia, Cop. 1980, nr 4, s. 170.
33
Por. J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 150–152.
34
J. Błeszyński powołuje się na ten fakt jako na argument przemawiający za wąskim rozumieniem
publikacji na gruncie legis latae. Warto dodać, że poprzednio obowiązująca umowa generalna między
ZAiKS-em a Radiokomitetem z 10.04.1958 r. nie zawierała w ogóle definicji publikacji.
32
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niezmienionego stanu prawnego nabrało nagle innego? Polskie prawo autorskie nie jest bynajmniej jedynym systemem prawa autorskiego, który nie
zawiera definicji publikacji. Wielu ustawodawców pozostawia wyjaśnienie
sensu tego terminu praktyce i doktrynie. Doniosłego znaczenia nabiera
w takich wypadkach wytworzenie się określonej tradycji interpretacji pojęcia
publikacji, communis opinio w tym zakresie. I stan taki, wydawałoby się, istniał
w prawie polskim. O tym, jak trudno jest przekreślić dotychczasową tradycję
pojmowania terminu „publikacja”, świadczy najlepiej wypowiedź samego
Błeszyńskiego zamieszczona w tym samym podręczniku, na którego stronach – w innym miejscu – wypowiada się za interpretacją publikacji jako wydania. Otóż omawiając art. 6 ustawy o pr.aut., a więc przepis znajdujący się
w centrum naszej uwagi, autor ten używa terminu „publikacja” jako zbieżnego z określeniami „ukazanie się” i „ogłoszenie”35. Bardzo szeroki zakres
tych ostatnich terminów w polskim prawie autorskim nie budzi wątpliwości.
Zamienne z nimi posłużenie się terminem „publikacja” równoznaczne jest
więc z przypisaniem i jemu tego samego szerokiego znaczenia.
Projekt nowej ustawy o pr.aut. zawiera definicję publikacji. Jest to definicja wąska, sprowadzająca publikację do wydania36. Samo zamieszczenie
definicji w projekcie należy powitać z uznaniem. Położy ono kres tendencji do rozmaitych interpretacji pojęcia publikacji de casu ad casum. Co się
tyczy natomiast treści tej definicji, nie jestem przekonana o trafności wyboru dokonanego przez twórców projektu. Takie czy inne ujęcie publikacji nie ma oczywiście żadnej samodzielnej wartości merytorycznej; nabiera
znaczenia dopiero ze względu na kontekst, w którym termin ten występuje. W razie wprowadzenia do projektu definicji sankcjonującej przyjęte
we wcześniejszej doktrynie odróżnienie pojęć publikacji i wydania można
wszak było – aby nie powtarzać mankamentu ustawy z 1952 r. – operować
każdym z tych pojęć w przepisach projektu w sposób konsekwentny i przemyślany, nadając w ten sposób owym przepisom zasięg zamierzony przez
ustawodawcę. Dzięki temu zachowana zostałaby stabilność pojęć prawnych
bez uszczerbku dla pożądanych rozwiązań merytorycznych.
Wróćmy do wykładni art. 6 pkt 3 ustawy z 1952 r. J. Błeszyński, jak można sądzić z zastąpienia przezeń słów ustawy zwrotem „utwory ogłoszone
[podkr. M.C.D.] po raz pierwszy w języku polskim”, interpretuje określenie
J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 65. W tym samym, tzn. szerokim, znaczeniu autor ten operuje pojęciem publikacji również w innych jeszcze kontekstach, a także w innych swoich pracach. Por. tamże,
s. 120, 145; J. Błeszyński, Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973, s. 119 i n.
36
Zgodnie z art. 6 § 1 projektu „utworem opublikowanym w rozumieniu ustawy jest utwór, który
za zgodą twórcy został zwielokrotniony i jest publicznie dostępny w liczbie egzemplarzy uwzględniającej charakter utworu i sposób jego wykorzystania”.
35
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„utwory opublikowane” szeroko37. Podobne stanowisko zajmuje J. Serda38.
Odosobnione pozostaje natomiast zapatrywanie B. Czachórskiej, iż właśnie
w art. 6 pkt 3 „opublikowane” oznacza jedynie „wydane”39. Niestety, autorka nie uzasadnia tego poglądu. Być może u jego podstaw leżą reminiscencje z poprzedniej ustawy, która – jak pamiętamy – mówiła w tym
kontekście o wydaniu w języku polskim.
Interesujący problem znaczenia pierwszej publikacji w języku polskim
dla ochrony dzieł łącznych porusza J. Serda. Zdaniem tego autora w razie
spełnienia omawianej przesłanki ochrony w odniesieniu do warstwy słownej
dzieła łącznego, np. libretta w operze, z ochrony będzie korzystać całe to
dzieło, a więc także prawa zagranicznego kompozytora „części” muzycznej40. Zarysowany tu problem ma zresztą wymiar ogólniejszy. Może mianowicie dotyczyć również innych niż pierwsza publikacja w języku polskim
przesłanek ochrony obcych twórców w wypadkach szeroko rozumianej
współtwórczości. Także w tej ogólniejszej kwestii J. Serda zajmuje stanowisko liberalne. Zdaniem tego autora do ochrony całego dzieła łącznego lub
współautorskiego wystarczy, aby którykolwiek ze współtwórców odpowiadał warunkom z art. 6 ustawy o pr.aut.41 Osobiście nie jestem przekonana
o konieczności tak liberalnego podejścia, zwłaszcza w odniesieniu do dzieł
łącznych. Sądzę, że rozstrzygnięcie omawianej kwestii zależy w pewnej mierze od tego, jak będziemy pojmować wspólność prawa autorskiego w takich
wypadkach. Jeżeli wkład twórczy jednego ze współautorów dzieła łącznego
uznamy – z punktu widzenia jego uprawnień majątkowych – za zbliżony
do udziału we współwłasności w częściach ułamkowych, nie widać powodów, dla których status prawny każdego ze współautorów mających obce
obywatelstwo nie mógłby być oceniany odrębnie. Zapewne inaczej byłoby, gdyby wspólność praw autorskich traktować jako bezudziałową, łączną.
W literaturze polskiej panuje jednak odmienny pogląd co do reżimu prawnego współtwórczości, i to nie tylko w odniesieniu do dzieł łącznych, ale
nawet do dzieł nierozłącznych42. Trzeba przyznać, że konieczność różnicowania – niekiedy – statusu prawnego poszczególnych wkładów twórczych
Zob. przyp. 35.
Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 402.
39
Por. B. Czachórska, Osoby uprawnione zgodnie z ustawą amerykańską z 4.03.1909 do ujawnienia się jako
copyright owner utworów wydanych przez wydawnictwa polskie, SC t. XXVII, s. 173.
40
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
41
Tamże, s. 399. Wedle projektu nowej ustawy wystarcza, jeżeli przesłanka obywatelstwa polskiego
jest spełniona w odniesieniu do choćby jednego ze współtwórców dzieła. Zob. art. 5 pkt 1 projektu.
42
Por. S. Grzybowski [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 111 i n.; J. Błeszyński,
Prawo autorskie, s. 70–72. Także projekt przyszłej ustawy nakazuje stosowanie do sytuacji prawnej
współtwórców przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych.
37
38
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w wypadku obcego obywatelstwa współautorów może nastręczać pewne
trudności w praktyce. Chęć uniknięcia tych trudności nie stanowi chyba jednak de lege lata wystarczającej podstawy do rezygnacji z poddania poszczególnych wkładów współtwórców ocenie w płaszczyźnie art. 6 ustawy o pr.aut.
W niektórych ustawodawstwach publikacja (lub wydanie) dzieła po raz
pierwszy na terytorium danego państwa w tłumaczeniu zapewnia ochronę
praw autora będącego obywatelem innego państwa na równi z pierwszą
publikacją dzieła w postaci oryginalnej43. Artykuł 6 ustawy o pr.aut. nie
zawiera podobnego postanowienia. Gdybyśmy wobec tego uznali, że jego
pkt 2 obejmuje jedynie przypadki pierwszego ukazania się w Polsce dzieła
w postaci oryginalnej, sytuacje, w których dzieło ukazało się wprawdzie
po raz pierwszy w Polsce, ale w tłumaczeniu, mogłyby mimo to korzystać
z ochrony na podstawie art. 6 pkt 3 – oczywiście przy założeniu, że ukazało się tu w tłumaczeniu na język polski. (Zakładam, że ten ostatni przepis
dotyczy nie tylko dzieł stworzonych pierwotnie w języku polskim). W sytuacjach tych krzyżowałyby się w istocie dwa motywy ochrony: związek
z Polską poprzez pierwszą publikację w języku polskim i poprzez pierwszą
publikację w tym kraju. W wypadkach natomiast, gdyby pierwsza publikacja w języku polskim nastąpiła za granicą, kryterium językowe byłoby już
jedynym i samodzielnym motywem ochrony obcego twórcy.
W braku spełnienia którejkolwiek z przesłanek omówionych dotychczas
ochrona praw autorskich twórców zagranicznych może wynikać zgodnie
z art. 6 pkt 4 z układów międzynarodowych lub polegać na wzajemności.
Polska związana jest obecnie dwiema konwencjami wielostronnymi poświęconymi ochronie praw autorskich. Do konwencji berneńskiej przystąpiła 28.01.1920 r., a następnie ratyfikowała (l.10.1934 r.) jej tekst rzymski
z 1928 r., który w zakresie przepisów merytorycznych konwencji wiąże ją
do dziś44. Jeśli chodzi o konwencję powszechną, w następstwie przystąpienia do niej 11.11.1976 r. Polska związana jest jednocześnie dwoma tekstami
tej konwencji: paryskim z 1971 r. oraz pierwotnym, genewskim, z 1952 r.45
Poza konwencjami wielostronnymi wiąże Polskę porozumienie dwustronne
z ZSRR o wzajemnej ochronie praw autorskich z 4.10.1974 r.46 oraz swoiste
„porozumienie” ze Stanami Zjednoczonymi z lutego 1927 r.47
Zob. § 121 ust. 1 zd. 2 URG. Podobne stanowisko na gruncie prawa radzieckiego reprezentuje
J. Bogusławski, The USRR and the International Copyright Protection, Moscow 1979, s. 161.
44
Dz.U. 1935, nr 84, poz. 513. Ponadto w marcu 1990 r. Polska przystąpiła do art. 22–38 aktu
paryskiego, zatem z pominięciem jego przepisów materialnych. Przystąpienie do pozostałej części
t.par. spodziewane jest w niedalekiej przyszłości.
45
Dz.U. 1978, zał. do nr 8, poz. 28.
46
Dz.U. 1975, nr 4, poz. 16.
47
Na temat ochrony w stosunkach polsko-amerykańskich zob. niżej s. 95 i n.
43
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Jeśli chodzi o obydwa obowiązujące Polskę porozumienia dwustronne,
może powstać pytanie, czy nie straciły one – a zwłaszcza porozumienie między Polską a Stanami Zjednoczonymi – znaczenia po przystąpieniu z jednej
strony Polski do konwencji powszechnej, z drugiej zaś Stanów do konwencji
berneńskiej. Na skutek tych wydarzeń każde z porozumień dwustronnych
nakłada się bowiem obecnie na jedną (porozumienie polsko-radzieckie) lub
nawet na obydwie („porozumienie” ze Stanami Zjednoczonymi) konwencje wielostronne między tymi samymi państwami. Nie ulega wątpliwości, że
następcze związanie stron porozumień dwustronnych konwencjami wielostronnymi pozbawia te pierwsze w dużej mierze znaczenia praktycznego.
Przedwczesny jednak byłby chyba wniosek, że straciły je one całkowicie48.
Rozstrzygnięcie tej kwestii wymagałoby dokonania kilkustopniowej analizy.
Po pierwsze, należy porównać zasięg przedmiotowo-podmiotowy i czasowy
każdego z porozumień z odpowiednim zasięgiem konwencji berneńskiej
i powszechnej. Okaże się wówczas, czy i o ile ochrona na mocy porozumienia dwustronnego wykracza, choćby w niewielkim stopniu, poza
ramy ochrony wypływającej z wielkich konwencji, a więc czy choćby już
z tego względu porozumienia dwustronne zachowują nadal pewne znaczenie w praktyce. Następnie należy zbadać, czy – przynajmniej teoretycznie – porozumienia mogłyby modyfikować treść ochrony przysługującej
w stosunkach między państwami będącymi ich stronami na mocy konwencji
berneńskiej lub powszechnej. Wymaga to ustalenia, czy normy regulujące
wzajemny stosunek konwencji wielostronnych i porozumień dwustronnych pozwalają na dalsze stosowanie odmiennych postanowień tych ostatnich – przynajmniej w zakresie, w jakim zapewniałyby one autorom ochronę
sięgającą dalej niż ochrona wypływająca z konwencji wielostronnych, czy
przeciwnie – przyznają bezwzględny priorytet postanowieniom konwencji
wielostronnej. Dopiero gdyby miało się okazać, że konwencje wielostronne
nie eliminują wszelkich odmiennych postanowień zawartych w porozumieniach dwustronnych, celowe byłoby porównanie treści ochrony przysługującej na mocy jednych i drugich. Łączne rozpatrzenie wszystkich wymienionych aspektów problemu wzajemnego stosunku porozumień dwustronnych
i konwencji wielostronnych pozwoliłoby odpowiedzieć na pytanie, czy te
pierwsze zatraciły obecnie wszelkie znaczenie, czy też choćby częściowo
je utrzymały. Analiza wymienionych kwestii szczegółowych zostanie przeprowadzona w dalszych częściach pracy. Jeśli chodzi jednak o analizę treści
Zdaniem J. Błeszyńskiego przystąpienie Polski do konwencji powszechnej nie pozbawiło całkowicie znaczenia żadnego z dwu porozumień dwustronnych. Zob. J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 23–26
oraz Konwencja berneńska…, s. 91–93.
48
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ochrony wynikającej z poszczególnych umów, będzie ona możliwa tylko
w ograniczonym zakresie.
Ostatnią z okoliczności uzasadniających przyznanie twórcom obcym
ochrony w Polsce jest wzajemność. Przed rozważeniem kwestii szczegółowych wiążących się z tą podstawą ochrony praw autorskich wypada
poświęcić nieco uwagi pojęciu wzajemności w ogólności. Zakres jego
jest bardzo rozległy. Zgodnie z definicją zawartą w Wörterbuch des Völkerrechts wzajemność to „rozległy, na zasadzie do ut des opierający się fenomen stosunków międzyludzkich w ogólności, a stosunków prawnych
w szczególności”49. Definicja ta potwierdza nasuwające się samorzutnie
spostrzeżenie, że idea wzajemności przenika różne dziedziny stosunków
społecznych. Rodowód jej jest bardzo długi. Najstarszą formułę wzajemności jako zasady prawnej upatruje M. Virally w starożytnym prawie talionu50. Szeroko rozumiana idea wzajemności przejawia się więc
współcześnie w różnych dziedzinach prawa, jednak zasadniczą domeną
jej działania pozostają stosunki międzynarodowe. Bodaj największą rolę
odgrywa wzajemność w prawie obcych.
Jak twierdzi P. Lagarde, odwoływanie się przez ustawodawców do pojęcia wzajemności z reguły ma charakter fragmentaryczny, niekiedy wręcz
„punktowy”. Żadne państwo nie czyni z zasady wzajemności fundamentu
swego systemu51. To rozproszenie przejawów działania zasady wzajemności między różne dziedziny prawa międzynarodowego utrudnia syntetyczne
przedstawienie jej funkcjonowania. W jeszcze większym stopniu próbę syntezy utrudnia okoliczność, że zasada wzajemności bywa różnie pojmowana
w poszczególnych systemach prawa krajowego. Zarówno wewnętrzne podziały w ramach ogólnego pojęcia wzajemności, jak i terminologia w nich
stosowana dalekie są od jednolitości. W dodatku niekiedy te same określenia
są stosowane dla oznaczenia różnych konstrukcji jurydycznych52.
Zob. Wörterbuch des Völkerrechts, red. H.J. Schlochauer, Berlin 1960, s. 630.
M. Virally, Le principe de réciprocité dans le droit international contemporain, RdC 1977/III, s. 6.
51
Por. P. Lagarde, La réciprocité en droit international privé, RdC 1977/I, s. 124.
52
Za przykład mogą posłużyć terminy „wzajemność formalna” i „wzajemność materialna”. Co
do jednego z możliwych ich znaczeń zob. niżej s. l23 i n. W innym znaczeniu operuje pojęciem
wzajemności formalnej M Virally (Le principe…, s. 31–34), przeciwstawiając ją wzajemności, którą
nazywa „realną”. Z kolei A. Troller za wzajemność formalną uważa jedną z postaci wzajemności
materialnej w przyjętym niżej (s. 123 i n.) znaczeniu, natomiast dla wzajemności formalnej rezerwuje określenie „zasada asymilacji” lub „reżim krajowy”. Zob. A. Troller, Die Reziprozität im Brusseller
Text der Revidierten Berner Übereinkunft, GRUR Int. 1950, z. 6, s. 277. Wreszcie G. Boytha zarówno
wzajemność formalną, jak i materialną traktuje jako zasady odnoszące się do dziedziny norm kolizyjnych. Por. G. Boytha, Reciprocity in International Copyright Law [w:] Questions of International Law,
Budapest 1968, s. 48–51. Ten ostatni pogląd jest bardzo dyskusyjny. Na temat relacji między wzajemnością formalną a sferą norm kolizyjnych zob. niżej rozdz. IV, pkt 1b.
49
50
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W literaturze światowej zastanawia relatywne ubóstwo publikacji poświęconych zasadzie wzajemności53. Nie inaczej rzecz się ma w piśmiennictwie polskim. Na brak orzecznictwa dotyczącego tej kwestii w dziedzinie
własności przemysłowej zwraca uwagę A. Kawecki, autor pracy z zakresu
problematyki prawa obcych w prawie wynalazczym54. Poza zwięzłymi definicjami w podręcznikach prawa międzynarodowego, czy to prywatnego,
czy publicznego, zagadnienie wzajemności było ponadto rozważane właściwie tylko pod kątem możliwości uznania i wykonywania zagranicznych
orzeczeń sądowych oraz w zakresie jego aspektów procesowych55.
Zastanówmy się obecnie nad znaczeniem, w jakim pojęcie wzajemności
występuje w art. 6 pkt 4 ustawy o pr.aut., innymi słowy – o jaką wzajemność
w tym wypadku chodzi. Pośród różnych proponowanych w doktrynie klasyfikacji wzajemności szczególnie wyraziście rysuje się w piśmiennictwie
polskim podział na wzajemność formalną i materialną. Jeżeli odniesiemy
go do dziedziny prawa obcych, w której zresztą najczęściej bywa stosowany, to przez pierwszą odmianę wzajemności należy rozumieć zrównanie
cudzoziemców z własnymi obywatelami, jeżeli podobnie postępuje obce
państwo (czyli zrównuje obywateli polskich z własnymi lub traktuje ich nie
gorzej od nich)56. Wzajemność materialna natomiast sprowadza się do traktowania cudzoziemców w danej kwestii w taki sam sposób, w jaki traktowani byliby obywatele polscy w państwie, do którego należy cudzoziemiec57.
Stopień wymaganej w ramach wzajemności materialnej zbieżności ochrony
bywa ujmowany różnie. Poza ścisłą identycznością uprawnień dopuszcza
się niekiedy tzw. wzajemność ekwiwalentną polegającą na porównywalności
wartości uzyskiwanych, a już nie na ich identyczności58.
Do najważniejszych pozycji poświęconych problematyce wzajemności należą powołane już prace
Lagarde’a i Virailly’ego oraz dawniejsza praca J.P. Niboyeta, La notion de la réciprocité dans les traités
diplomatiques de droit international privé, RdC 1935/II, s. 255 i n.
54
Por. A. Kawecki, Uprawnienia majątkowe cudzoziemców w zakresie wynalazczości pracowniczej w Polsce [w:]
Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym, Warszawa 1983, s. 78.
55
Zob. J. Jodłowski, Uznanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych w Polsce na tle orzecznictwa
Sadu Najwyższego, Biblioteka „Palestry”, Warszawa 1977; T. Ereciński, Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1981, s. 26, 191, 219 i n.
56
Por. J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe prywatne, Warszawa 1984, s. 45; B. Walaszek, M. Sośniak,
Zarys prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa 1973, s. 282; W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo
prywatne, Warszawa 1979, s. 250; J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 403;
J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 23; A. Kawecki, Uprawnienia majątkowe…, s. 79. W doktrynie
obcej podobnie np. K. Knap, Autorský zákon a predpisy souvisici, Praha 1982, s. 169; P. Neuhaus, Die
Grundbegriffe des internationalen Privatrechts, Berlin 1962, s. 235, przyp. 578.
57
Tamże.
58
Por. A. Kawecki, Uprawnienia majątkowe…, s. 81.
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O którą z dwóch zasadniczych odmian wzajemności chodzi w art. 6
pkt 4? Aczkolwiek przepis ten nie zawiera wskazówki w tej materii, wydaje się, że chodzi w nim o wzajemność formalną. Zgodni są co do tego
zarówno przedstawiciele doktryny prawa międzynarodowego, jak i prawa
autorskiego59. Podobne stanowisko zajmuje nauka prawa wynalazczego na
gruncie będącego w tym zakresie odpowiednikiem art. 6 pkt 4 pr.aut. art. 4
ustawy o wynalazczości z 1972 r.60
Innym podziałem w obrębie pojęcia wzajemności jest rozróżnianie
wzajemności dyplomatycznej, legislacyjne i faktycznej61. Ta ostatnia pojmowana jest najbardziej liberalnie: dla jej ziszczenia wystarcza, że obywatele pewnego państwa korzystają w innym państwie z ochrony w praktyce,
choćby obowiązek zapewnienia im ochrony nie wynikał z traktatu międzynarodowego ani nie była ona przewidziana w ustawodawstwie wewnętrznym drugiego państwa. Wydaje się, że wzajemność z art. 6 pkt 4 ustawy
o pr.aut. może być wzajemnością czysto faktyczną, skoro przepis ten nie
precyzuje dalej idących wymagań62. Inna natomiast sprawa, kto i w jaki
sposób miałby ustalać, czy warunek wzajemności istotnie został w danym
państwie obcym spełniony. Określenie trybu i podmiotu kompetentnego
do stwierdzania wzajemności stanowi problem szczególnie kontrowersyjny w doktrynie, a mający duże znaczenie praktyczne. W literaturze obcej
przeważa tendencja do preferowania kompetencji organów administracji
w tym zakresie63. Na gruncie obowiązującego prawa polskiego sprawa
wydaje się przesądzona na rzecz kompetencji sądów, aczkolwiek przepisy
przewidują także pewien udział ministra sprawiedliwości w tym zakresie.
Wzmiankę o stwierdzaniu wzajemności znajdujemy mianowicie w tytule
VIII przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego,
zawartych w k.p.c. Zgodnie z art. 1143 § 2 k.p.c. „sąd może zwrócić się
do ministra sprawiedliwości również wtedy, gdy chodzi o stwierdzenie
Por. J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…; B. Walaszek, M. Sośniak, Zarys prawa międzynarodowego…;
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, a na gruncie ustawy z 1926 r. – G. Gröger,
Prawo autorskie, s. 123, przyp. 22.
60
Por. A. Kopff, Prawo wynalazcze w stosunkach międzynarodowych [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia
wybrane, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Warszawa 1978, s. 498; A. Kawecki, Uprawnienia majątkowe…,
s. 86.
61
Zob. A. Françon Réciprocité [w:] Dalloz-Encyciopédie juridique. Répertoire de droit international, t. II,
1969, s. 714 i n.
62
Podobnie zapewne należy rozumieć twierdzenie J. Serdy, że w braku odpowiedniego przepisu
wzajemność może wynikać „ze stosowania zwyczajowego (usus fori)”. Zob. J. Serda [w:] Zagadnienia
prawa autorskiego, Warszawa 1973. Por. też: A. Kawecki (Uprawnienia majątkowe…, s. 90) w odniesieniu do analogicznej kwestii na gruncie ustawy o wynalazczości.
63
Por. P. Lagarde, La réciprocité…, s. 173 i n.; H. Püschel, Internationales Urheberrecht, Berlin 1982, s. 20.
59
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stosowania wzajemności przez państwo obce”. P. Lagarde powołuje się na
ten (m.in.) przepis na poparcie swojej tezy, że w krajach Europy Wschodniej wzajemność co do zasady oceniania jest przez organy rządowe64. Sądzę,
że ocena ta – w każdym razie w odniesieniu do cytowanego przepisu – sięga zbyt daleko. Możliwość, bo przecież nie obowiązek, zasięgnięcia przez
sąd informacji u ministra sprawiedliwości nie powinna być utożsamiana
z przyznaniem temu ostatniemu wyłącznej kompetencji co do stwierdzania wzajemności. Z kolei G. Boytha twierdzi, że w wypadku wzajemności ujętej „pozytywnie”, tzn. stanowiącej przesłankę rozszerzenia, a nie
ograniczenia ochrony na rzecz obcego państwa, zawsze będzie niezbędne
oficjalne oświadczenie kompetentnego organu państwowego65. Nie sądzę,
aby pogląd Boythy, bynajmniej nie bezsporny, mógł przesądzać o uznaniu
kompetencji organów administracji, a nie sądów w zakresie ustalania wzajemności na gruncie odpowiednich przepisów prawa polskiego. Pozostaje
jednak faktem, że w wypadku ochrony praw autorskich w stosunkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, przez wiele lat opartej jedynie na
wzajemności, tego rodzaju oświadczenie zostało złożone66.
Ze stwierdzaniem wzajemności może się wiązać problem szczególnego
rodzaju. Jeżeli mianowicie dwa państwa we wzajemnych stosunkach uzależniają ochronę pewnego typu praw od istnienia wzajemności, może powstać
problem, które z nich ma zapoczątkować ochronę obywateli drugiej strony. Gdyby każde z nich zwlekało z tym do chwili przyznania ochrony jego
własnym obywatelom przez drugie państwo, wytworzyłoby się klasyczne
błędne koło. Zdaniem G. Boythy jedynym sposobem uniknięcia tego rodzaju impasu jest podjęcie przez zainteresowane państwa odpowiednich kroków w postaci poinformowania się nawzajem o zamiarze zapoczątkowania
ochrony we wzajemnych stosunkach, a następnie określenie przez organy
rządowe treści ochrony opartej na wzajemności67. Przykłady zaczerpnięte
z orzecznictwa z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego dowodzą,
że dzięki rozsądnemu podejściu sądów impas wynikły z błędnego koła
może być przełamany także bez ingerencji czynników rządowych68.
P. Lagarde, La réciprocité…, s. 172.
G. Boytha, Reciprocity…, s. 57. Dla odmiany P. Lagarde twierdzi (La réciprocité…, s. 171), że to
właśnie wzajemność prowadząca do ograniczenia ochrony, wzajemność-retorsja, a nie wzajemność
traktowana jako pozytywna przesłanka ochrony może być oceniana tylko przez rząd.
66
Zob. niżej s. 129.
67
Zob. G. Boytha, Reciprocity…, s. 57 i n.
68
Por. P. Lagarde, La réciprocité…, s. 167 n. Podobnie zdaniem A. Kaweckiego (Uprawnienia majątkowe…, s. 89) w celu uniknięcia impasu należy założyć, że istnienie postanowienia o wymogu wzajemności w systemie prawnym danego państwa spełnia wymóg wzajemności w państwie forum.
64
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Ze sformułowania art. 6 pkt 4 wynika, że ciężar dowodu co do istnienia
wzajemności obciąża zagranicznego autora69. Wydaje się jednak, że nie
należy przeceniać formalnego aspektu tej kwestii. Cytowany już art. 1143
§ 2 k.p.c. przewiduje wszak możliwość zwrócenia się przez sąd o stosowne
informacje dotyczące wzajemności do ministra sprawiedliwości. Zdaniem
T. Erecińskiego ustalanie wzajemności odbywa się z reguły w ten właśnie sposób, przy czym sądy, a w szczególności Sąd Najwyższy, występują
o wspomniane informacje z urzędu70. Z kolei art. 1143 § 3 k.p.c. przewiduje możliwość zasięgnięcia przez sąd opinii biegłych „celem stwierdzenia
treści obcego prawa i obcej praktyki sądowej”. Przypadek stwierdzania
wzajemności mieści się moim zdaniem w zasięgu tego przepisu. Nie należy z tego wyciągać wniosku o niedopuszczalności innych środków dowodowych. Stwierdzanie stosowania wzajemności przez państwo obce należy do tych zagadnień, w odniesieniu do których szczególną rolę odgrywa
współpraca sądu ze stronami procesowymi.
Praktyczne znaczenie wzajemności jako podstawy ochrony obcych autorów jest obecnie znikome71. Z większością państw, z których pochodzi
twórczość rozpowszechniana w Polsce, łączą nas umowy międzynarodowe i one w takim wypadku stanowią pierwszoplanową podstawę ochrony autorów będących obywatelami tych państw. Przez wiele lat szczególną rolę odgrywała wzajemność jako podstawa ochrony praw autorskich
w stosunkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi72. Z krajem tym
nie łączyła nas bowiem długo żadna umowa międzynarodowa. Istnienie
wzajemności co do ochrony praw autorskich zostało oficjalnie stwierdzone z jednej strony Proklamacją prezydenta Stanów Zjednoczonych,
z drugiej zaś Notą posła Rzeczypospolitej w Waszyngtonie73. Ten tryb
zapewnienia obustronnej ochrony praw autorskich był typowy dla stosunków Stanów z krajani europejskimi przed przystąpieniem przez nie do
konwencji powszechnej. Leżącą u jego podstaw wzajemność należy uznać
za rodzaj tzw. wzajemności dyplomatycznej. Aczkolwiek formalnie rzecz
biorąc, nie nastąpiło w tym wypadku zawarcie umowy międzynarodowej,
często pisze się w tym kontekście o „osobnym porozumieniu”, „umowie dwustronnej” lub „układzie o wzajemności ochrony” między Polską
Tak: J. Jakubowski, Prawo międzynarodowe…, s. 46, a na gruncie art. 4 ustawy o wyn. – A. Kawecki,
Uprawnienia majątkowe…, s. 88.
70
Zob. T. Ereciński, Prawo obce…, s. 26.
71
Projekt nowej ustawy o pr.aut. nie przewiduje tej podstawy ochrony. Por. wyżej przyp. 1.
72
Zob. w tej kwestii B. Czachórska, Osoby uprawnione…, s. 158–160.
73
Obydwa akty przytacza A. Wiśniewski w zbiorze: Umowa wydawnicza. Komentarz–przepisy, Warszawa 1979, s. 286 i n.
69
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a Stanami Zjednoczonymi74 – i określenia te wydają się adekwatne do rzeczywistego stanu rzeczy. W każdym razie stwierdzenie istnienia wzajemności
w oświadczeniach odpowiednich czynników rządowych uchyliło potrzebę
badania przez sądy, czy owa wzajemność istnieje, i stworzyło solidną podstawę ochrony praw autorskich w stosunkach między dwoma państwami. Nie
było wątpliwości co do tego, że wzajemność ustanowiona w stosunkach ze
Stanami Zjednoczonymi miała charakter wzajemności formalnej75. Kwestia
ewentualnego zachowania znaczenia przez „porozumienie” o wzajemnej
ochronie po przystąpieniu jego stron do konwencji powszechnej i berneńskiej będzie rozpatrywana w dalszych częściach pracy.
3. Przesłanki ochrony dóbr osobistych twórców obcych: prawo
autorskie a kodeks cywilny
W dotychczasowych wywodach była mowa o przesłankach ochrony
praw autorskich w ogólności, bez rozróżniania w ich obrębie uprawnień
osobistych i majątkowych. Zastanówmy się teraz, czy wymienione w art. 6
pkt 4 ustawy o pr.aut. przesłanki ochrony dotyczą ogółu uprawnień autorskich, a więc zarówno uprawnień osobistych, jak i majątkowych, czy
też jedynie tych ostatnich. Sformułowanie wspomnianego przepisu („prawo autorskie podlega ochronie, jeżeli…”) przemawia raczej za tą pierwszą interpretacją. Wydaje się ona wręcz jedyną możliwą, gdyby przyjąć de
lege lata monistyczną koncepcję prawa autorskiego76. Podkreślenia wymaga też fakt, że ustawa o pr.aut. nie zawiera odpowiednika art. 12 ust. 2
poprzednio obowiązującej ustawy77. Mimo jednak wyraźnej zmiany stanu
prawnego w literaturze i dziś nie brak głosów, że autorskie dobra osobiste
podlegają ochronie uniwersalnej, bez dyskryminowania twórców obcych
w porównaniu z rodzimymi.
W wypowiedziach zwolenników uniwersalnej – również de lege lata –
ochrony praw osobistych często nie jest przestrzegana dystynkcja między
rozwiązaniem postulowanym a oceną obowiązującego stanu prawnego,
a także między ochroną autorskich dóbr osobistych „jako takich”, tzn. na
Por. F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie, t. II, Kraków 1947, s. 145; E. Modrzejewski, Wybrane zagadnienia…, s. 9; B. Nawrocki, Przystąpienie PRL do konwencji powszechnej z 1971 r. w sprawie międzynarodowej
ochrony praw autorskich, PUG 1977, nr 3, s. 78.
75
Tak samo: J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 26. Taki charakter wzajemności wynikał wprost z treści
ustanawiających ją aktów, ponieważ obywatele każdego z dwu państw uzyskiwali w drugim państwie wszystkie uprawnienia wynikające z tamtejszego ustawodawstwa autorskiego.
76
Zwolennikami jej na gruncie ustawy z 1952 r. są przede wszystkim: J. Serda, Prawo autorskie do
dzieła filmowego, Warszawa 1970, s. 97–100 i J. Błeszyński, Tłumaczenie…, s. 113 i n.
77
Zob. wyżej pkt 2a.
74
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podstawie pr.aut., a ich ewentualną ochroną jako odmiany „dóbr osobistych człowieka” mającą swe źródło w art. 23 i 24 k.c. Oto, co pisze na ten
temat S. Grzybowski: „Autorskie prawa osobiste […] istnieją niezależnie
od tego, czy autorskie prawo majątkowe powstało […] oraz komu ono
przysługuje. Zasadę tę stwierdzało wyraźnie postanowienie art. 12 ust. 2
ustawy z 1926 r. […]. Należy żałować, że ustawa z 1952 r. nie powtórzyła
tego przepisu. Mimo to zasada owa n i e b u d z i i o b e c n i e ż a d n e j w ą t p l i w o ś c i. Obowiązywanie jej wynika jasno tak z postanowień
art. 23 i 24 k.c., j a k i z p r z e p i s ó w a r t. 5 2 i 5 3 p r. a u t.
[oba podkr. M.C.D.]”78. I jeszcze wypowiedź J. Serdy: „Ochrona praw osobistych autorskich służy każdemu twórcy bez względu na jego narodowość czy miejsce pierwszego opublikowania dzieła, a zatem na istnienie
formalnych wymogów ochrony przewidzianych w prawie autorskim lub
w umowie międzynarodowej. Na uzasadnienie tego stanowiska powołać
można powszechnie przyjęty p o s t u l a t [podkr. M.C.D.] konieczności
ochrony osobistej dzieł bez względu na jakiekolwiek formalności i miejsce
pochodzenia utworu. Na gruncie ustawodawstwa polskiego postulat ten
znajduje uzasadnienie w przepisach art. 23 i 24 k.c.”79. Niezbyt jasno rysuje
się stanowisko J. Kosika w interesującej nas materii. Autor ten wyraża pogląd, że ochrona autorskich dóbr osobistych „podlega, jak można uważać,
przesłankom określonym w art. 6 ustawy z 1952 r.”, zarazem jednak pisze:
„Można jednak uważać, że w praktyce poza obowiązującymi przepisami
prawa autorskiego zachowuje u nas walor m.in. owo powszechne dzisiaj
uznanie, iż prawom osobistym, a w szczególności osobistym autorskim,
powinna przysługiwać ochrona zgodnie z ideą uniwersalności praw”80. Jak
widać, w przytoczonych wypowiedziach splatają się zarówno postulaty
z oceną legis latae, jak i różne podstawy ewentualnej ochrony autorskich
dóbr osobistych obcych twórców.
Sądzę, że przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o zasięg art. 6 ustawy o pr.aut. w odniesieniu do dwóch różnych grup uprawnień wchodzących w skład podmiotowego prawa autorskiego trzeba wyraźnie oddzielić
dwie kwestie: ochronę autorskich dóbr osobistych wynikającą z przepisów
S. Grzybowski [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 243.
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 395.
80
J. Kosik, Zagadnienia prawa rzeczowego w prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r., Wrocław 1976,
s. 71. S. Sołtysiński uważa, że de lege lata kwestię tę trudno jest rozstrzygnąć, a poza tym wyraża –
słusznie – generalny sceptycyzm wobec sztywnych ujęć syntetycznych prawa autorskiego. W sumie
skłania się jednak raczej ku teoriom monistycznym. Zob S. Sołtysiński, Dysponowanie autorskimi
uprawnieniami osobistymi [w:] Prace z prawa cywilnego, Wrocław 1985, s. 43–45.
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pr.aut. i ewentualną ich ochronę jako szczególnego rodzaju dóbr osobistych prawa cywilnego. Zastanówmy się najpierw nad pierwszą z wymienionych płaszczyzn ochrony. Otóż nie widać powodu, dla którego ochrona
autorskich dóbr osobistych miałaby być potraktowana jako niezależna od
przesłanek wymienionych w art. 681. Jakkolwiek wysoko ocenialibyśmy liberalne stanowisko ustawy z 1926 r., związane z nim sentymenty nie powinny
przesłaniać faktu, że obecnie mamy do czynienia z innym stanem prawnym. Trudno podzielić zapatrywanie S. Grzybowskiego, jakoby uniwersalna
ochrona autorskich praw osobistych wynikała z art. 52 i 53 pr.aut., ponieważ
łączą one ustalenie, że autorskie dobra osobiste zostały naruszone, oraz statuowanie roszczeń z tego tytułu „wyłącznie z charakterem pewnej osoby
jako twórcy dzieła”82. Skoro warunki ochrony praw autorskich twórców obcych zostały już raz generalnie określone w art. 6, nie było żadnej potrzeby ponownego ich powtarzania w przepisach regulujących środki ochrony
naruszonych uprawnień. Odwrotnie, przepis szczególny byłby konieczny,
aby – podobnie jak to czynił art. 12 ust. 2 ustawy z 1926 r. – ochronie autorskich praw osobistych nadać wymiar uniwersalny.
Choćby więc przyszło nam potraktować ów fakt jako regres w stosunku do rozwiązania zawartego w poprzednio obowiązującej ustawie, wypada uznać, że ochrona autorskich dóbr osobistych twórców zagranicznych
na gruncie ustawy z 1952 r. istnieje tylko o tyle, o ile spełniony zostanie
któryś z warunków wymienionych w art. 6 tej ustawy. Zajęcie takiego stanowiska nie musi jednak zarazem oznaczać, że uniwersalna ochrona dóbr
osobistych autorów obcych w ogóle de lege lata nie istnieje. Pozostaje bowiem do rozważenia ewentualność tego rodzaju ochrony w oparciu o postanowienia k.c.
Rozstrzygnięcie wysuniętej ostatnio kwestii zależy od tego, jak pojmowana jest relacja między autorskimi dobrami osobistymi a „ogólnymi”
dobrami osobistymi prawa cywilnego. Jak wiadomo, obok innych chronionych dóbr art. 23 k.c. wymienia także „twórczość naukową i artystyczną”. Jak należy rozumieć to pojecie? Doktryna polska nie jest w pełni
Podobnie J. Barta, R. Markiewicz, Schutz der Urheberpersönlichkeitsrechte. Geschichte und Perspektiven,
ZNUJ – PWiOWI 1988, z. 45, s. 185; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 322 (inaczej jednak, jak
się wydaje, w podręczniku Prawo autorskie, s. 65). Zob. też pierwszą część przytoczonej wyżej (s. 97 i n.)
wypowiedzi J. Kosika.
82
S. Grzybowski [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973. Zdaniem M. Bogusławskiego
brak ochrony zagranicznych autorów w ZSRR nie dotyczy uprawnień osobistych. Niezbyt jasno
przedstawia się w wywodach tego autora kwestia podstawy prawnej owych uprawnień. Pisząc o nielegalności plagiatu – także dzieł twórców obcych – Bogusławski powołuje się na przepis kodeksu
karnego RFSRR. Por. M. Bogusławski, The USRR…, s. 180 i n. Zob. też: K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo autorské, Praha 1981.
81
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jednomyślna w tej kwestii. Zdecydowanie przeważa pogląd, że twórczość
w rozumieniu art. 23 k.c. jest zbiorczym określeniem wszelkich dóbr osobistych przysługujących twórcy83. Niekiedy przyjmuje się, że pojęcie to
obejmuje jeszcze coś więcej, a mianowicie odrębne dobro w postaci całości dorobku twórczego danego autora84. Z punktu widzenia interesującego
nas problemu istotna jest jednak przede wszystkim możliwość interpretowania dobra zwanego w k.c. twórczością artystyczną i naukową jako
zawierającego ogół autorskich dóbr osobistych. Stanowisko to pozwala
traktować autorskie dobra osobiste jako rodzaj dóbr osobistych prawa cywilnego, a autorskie uprawnienia osobiste jako szczególną kategorie praw
osobistych w ogólności85. Ma to określone konsekwencje praktyczne; przede
wszystkim pozwala zastosować kodeksowe środki ochrony dóbr osobistych
w wypadkach naruszenia dóbr osobistych twórcy.
Jeżeli chodzi o problem statusu prawnego twórców zagranicznych,
uznanie autorskich dóbr osobistych za rodzaj dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 k.c. otwiera drogę do przyznania im ochrony uniwersalnej. O ile
bowiem gorsze traktowanie autorów zagranicznych niż rodzimych jest poniekąd zjawiskiem typowym dla prawa autorskiego, o tyle dyskryminacja
obcych obywateli w zasadzie nie występuje w prawie cywilnym w odniesieniu do „praw osobistych”. Zaprezentowany wyżej pogląd na temat stosunku między autorskimi dobrami osobistymi a dobrami osobistymi prawa powszechnego pozwala, jak się wydaje, bronić tezy o uniwersalizmie
ochrony praw osobistych twórcy – także de lege lata. Użycie w tym kontekście określenia „prawa osobiste twórcy”, a nie „autorskie prawa osobiste”,
ma sygnalizować, że nie chodzi tu o ochronę na podstawie przepisów ustawy o pr.aut. i źródłem ochrony uniwersalnej będą przepisy k.c. o ochronie dóbr osobistych w ogólności86. Takie określenie podstawy ochrony nie
jest pozbawione znaczenia praktycznego. Aczkolwiek wachlarz środków
Por. J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 168; A. Szpunar, Ochrona
dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 148; J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości
naukowej i artystycznej [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1986, s. 126.
84
Tak J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona…, s. 170; J. Błeszyński, Prawo autorskie…, s. 117; A. Kopff,
Ochrona praw twórcy, ZNUJ – PP 1978, z. 81, s. 18.
85
Tak: S. Grzybowski, zarówno na gruncie p.o.p.c. z 1950 r., jak i na gruncie k.c. Por. S. Grzybowski,
Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 90 oraz [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973,
s. 242. Tak samo A. Kopff, Ochrona praw…, s. 14; M. Poźniak-Niedzielska, Autorstwo dzieła filmowego,
Warszawa 1968, s. 213 i n.; R. Markiewicz, Dzieło literackie…, s. 153. Zob. też wypowiedzi powołane
wyżej w przyp. 83.
86
Zob. wyżej przyp. 81. Zapewne podobnie można interpretować wypowiedź J. Serdy przytoczoną
wyżej na s. 97. W doktrynie CSRS zbliżone stanowisko zajmują: K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni
právo…, s. 21, przyp. 18.
83
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ochrony praw osobistych przewidziany w kodeksie jest nawet szerszy niż
krąg roszczeń znanych ustawie o pr.aut., kodeks w zasadzie nie przewiduje możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych
po śmierci pokrzywdzonego87 ani też zastąpienia go przez inny podmiot
jeszcze za jego życia. Obydwie ewentualności przewidziane są natomiast,
jak wiemy, w ustawie o pr.aut.88 Pod tym więc względem ochrona praw
osobistych autorów zagranicznych byłaby słabsza niż ochrona praw twórców rodzimych. Ci ostatni mogą bowiem domagać się ochrony zarówno
na podstawie przepisów pr.aut., jak i przy wykorzystaniu środków przewidzianych w k.c. (art. 24 § 3 k.c.).
Stanowiący przesłankę zarysowanego wyżej stanowiska pogląd, że autorskie dobra osobiste należą do dóbr osobistych prawa powszechnego,
nie jest jedynym reprezentowanym w polskim piśmiennictwie. Odmienne
zapatrywanie w tej kwestii wyraził E. Modrzejewski. Zdaniem tego autora
dobra osobiste nazwane w art. 23 twórczością naukową i artystyczną nie
obejmują rezultatów owej twórczości, czyli utworów, lecz jedynie „pewne
etapy do ich powstania albo ukazania” – zamysł twórczy, konspekt lub
szkic przyszłego utworu89. Argumentacja na rzecz tego poglądu, wyraźnie odbiegającego od zapatrywania przeważającego w polskiej doktrynie,
nie jest jednak przekonywająca, a rezultat w postaci całkowicie rozłącznej,
dwutorowej ochrony owych „zamysłów twórczych” (chronionych jakoby
wyłącznie na podstawie k.c.90) i utworów (chronionych zdaniem Modrzejewskiego wyłącznie na podstawie ustawy o pr.aut.) razi swą sztucznością
i prowadzi do paradoksów dostrzeżonych przez samego autora91. Aczkolwiek Modrzejewski nie porusza bezpośrednio w tym kontekście problemu
statusu twórców obcych, wydaje się nader oczywiste, że zajęte przezeń
stanowisko w przedmiocie stosunku autorskich dóbr osobistych do dóbr
osobistych prawa cywilnego powinno wyłączać możliwość uniwersalnej
ochrony interesów autorów zagranicznych w oparciu o przepisy k.c.
Podobne do Modrzejewskiego, aczkolwiek wywodzące się z odmiennych przesłanek stanowisko co do wzajemnego stosunku autorskich dóbr
osobistych i dóbr osobistych „w ogólności” zajmuje J. Błeszyński. Jego
87
Jednakże zdaniem niektórych autorów art. 445 § 3 k.c. powinien być stosowany w drodze analogii
do roszczenia z art. 448 k.c.; to ostatnie może zaś służyć ochronie interesów osobistych twórców.
88
Zob. art. 53 § 2 i art. 54 ustawy o pr.aut. Pomijam tu zagadnienie, czy ochrona interesów osobistych po śmierci twórcy jest rzeczywiście realizacją jego własnych praw podmiotowych.
89
E. Modrzejewski, Wybrane zagadnienia…, s. 71.
90
Twierdzenie to wydaje się chybione, skoro art. 4 ustawy o pr.aut. przewiduje ochronę planów
utworów, ich zarysów, szkiców, modeli i projektów.
91
Por. E. Modrzejewski, Wybrane zagadnienia…, s. 71 i n.
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zdaniem pierwsze z tych dóbr stanowią kategorię odrębną w stosunku do
dóbr osobistych prawa powszechnego92. Wydaje się, na co zresztą w pewnej mierze zwraca uwagę sam autor, że pogląd ten pozostaje w związku
z przyjętą przez niego de lege lata monistyczną konstrukcją podmiotowego
prawa autorskiego. Czy bowiem pośród praw czysto osobistych, mających
swe źródło w art. 23 i 24 k.c., mogłoby się pomieścić prawo o dwoistym,
osobisto-majątkowym charakterze, stanowiące emanację całokształtu interesów twórcy związanych ze stworzeniem dzieła? Stanowisko Błeszyńskiego rodzi jednak pytanie o znaczenie pojęcia twórczości naukowej
i artystycznej w art. 23 k.c. – skoro nie ma ono obejmować całokształtu autorskich dóbr osobistych. Otóż według Błeszyńskiego „przedmioty autorskich dóbr [chyba praw? – przyp. M.C.D.] osobistych i dóbr [ditto – przyp.
M.C.D.] osobistych są różne”, a na podstawie art. 23 i 24 k.c. chroniona
jest w istocie „swoboda rozwijania pewnej działalności”93. Wyjaśnienie to
moim zdaniem nie przekonuje. Po pierwsze, nie bardzo wiadomo, co właściwie miałoby się kryć za tym bardzo ogólnym określeniem. Po drugie,
nie najlepiej przystaje ono chyba do dziedziny cywilnych praw podmiotowych czy w ogóle do sfery podlegającej regulacji cywilnoprawnej.
Osobiście nie podzielam poglądu, jakoby w ustawie z 1952 r. zrealizowano monistyczny model podmiotowego prawa autorskiego. Trudno
w tym miejscu angażować się w zadawniony spór o konstrukcję prawa autorskiego przyjętą w obowiązującej ustawie. Ograniczę się więc do stwierdzenia, że niezależnie od wielu wskazanych już wcześniej w piśmiennictwie argumentów na rzecz dualistycznej koncepcji prawa autorskiego94 de
lege lata argumentów wynikających z brzmienia ustawy o pr.aut. dołącza się
jeszcze jeden – wywiedziony z art. 23 k.c. Mój tok rozumowania w tym wypadku jest niejako odwrotny do prezentowanego przez J. Błeszyńskiego.
Sądzę mianowicie, że skoro autorskie uprawnienia osobiste należą do praw
podmiotowych osobistych regulowanych kodeksem cywilnym, nie mogą
zarazem wchodzić w skład jednego prawa podmiotowego (autorskiego)
o dwoistym charakterze. Sformułowanie art. 23 k.c. poważnie utrudnia,
jeśli wręcz nie wyklucza możliwość konstruowania podmiotowego prawa
autorskiego zgodnie z modelem monistycznym, jeżeli chcemy uniknąć wewnętrznej sprzeczności systemu.
Por. J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 42, 116 i n.
Tamże, s. 117.
94
Por. S. Grzybowski [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 73 i n., 108 i n.; A. Kopff,
Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961, s. 108 i n.;
M. Poźniak-Niedzielska, Autorstwo dzieła…, s. 212–217; E. Traple, Dzieło zależne jako przedmiot prawa
autorskiego, Warszawa 1979, s. 84–86.
92
93
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Reasumując dotychczasowe wywody, wypada uznać, że autorom zagranicznym przysługuje ochrona w zakresie ich interesów osobistych niezależnie od spełnienia przesłanek z art. 6 ustawy o pr.aut., lecz jest to ochrona jedynie w płaszczyźnie prawa cywilnego. Ochrona, jaką zapewnia im
ustawa z 1952 r., podlega natomiast w całości warunkom wymienionym
we wspomnianym przepisie.
4. Asymilacja jako wyznacznik treści ochrony obcych twórców
Na zakończenie niniejszego rozdziału wypada jeszcze wspomnieć krótko o treści ochrony przysługującej obcym autorom. Jest ona kształtowana
zasadą asymilacji, zwaną też zasadą reżimu krajowego, a polegającą na zrównaniu cudzoziemców z autorami krajowymi95. Zasada asymilacji została wyraźnie sformułowana w przepisach konwencji berneńskiej i powszechnej
oraz porozumień dwustronnych, toteż znajduje ona zastosowanie przede
wszystkim do autorów chronionych na podstawie tych umów. Na tym się
jednak sprawa nie kończy. Z art. 6 ustawy o pr.aut. wynika wprawdzie zróżnicowanie położenia autorów obcych i krajowych w kwestii zasadniczej,
a mianowicie co do tego, czy w ogóle przysługuje im ochrona. Pod tym więc
względem asymilacja zastąpiona jest dyskryminacją. O ile już jednak któraś
z przesłanek ochrony jest spełniona, w ustawie o pr.aut. brak jest przepisów
przewidujących zróżnicowanie treści ochrony ze względu na obywatelstwo
twórcy. W niektórych systemach prawnych tego rodzaju zróżnicowanie występuje; zawierają one przepisy mające zastosowanie wyłącznie do cudzoziemców bądź jedynie do autorów krajowych, bądź jedne i drugie96.
Teza o identycznej treści ochrony przysługującej twórcom zagranicznym i polskim dotyczy ochrony tych pierwszych wyłącznie na mocy ustawodawstwa wewnętrznego, pomija natomiast ich ochronę wypływającą
z całokształtu postanowień konwencji międzynarodowych. Te ostatnie
mogą bowiem modyfikować w znacznym stopniu treść ochrony przysługującej autorom obcym zarówno ze względu na zawarte w nich przepisy
materialnoprawne wykraczające poza zasadę asymilacji97, jak i na ewentualne uwzględnianie właściwości prawa kraju pochodzenia utworu98. W wypadku ochrony wywodzącej się wyłącznie z ustawodawstwa polskiego
tego rodzaju odstępstwa od asymilacji twórców obcych z rodzimymi nie
Niżej na temat zasady asymilacji zob. rozdz. IV, pkt 1.
Zob. § 18 i 20 ust. o pr.aut. CSRS z 1965 r. oraz na ten temat: K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni
právo…, s. 43 i n.
97
Projekt nowej ustawy przewiduje jednak w art. 7 rozciągnięcie ochrony o wyższym poziomie –
o ile taki wynika z przepisów konwencji – na utwory chronione na podstawie ustawy polskiej.
98
Co do obydwu modyfikacji zasady asymilacji w konwencjach zob. rozdz. IV, pkt 2.
95
96
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wchodzą w grę. Asymilacja ta ma wymiar podwójny: po pierwsze, opiera
się na omówionej już poprzednio właściwości prawa miejscowego zamiast
np. prawa kraju pochodzenia utworu, po drugie, polega na braku zróżnicowania treści ochrony z punktu widzenia kryterium obywatelstwa. To
ostatnie twierdzenie dotyczy jednak wyłącznie cywilnoprawnego statusu
obcych autorów. Omówienie ich pozycji w sferze prawa publicznego –
podatkowego, dewizowego itp. – nie mieści się w ramach niniejszej pracy.
Ponadto trzeba mieć na uwadze, że na razie dokonujemy oceny położenia prawnego autorów zagranicznych w świetle obowiązującego unormowania ustawowego, a więc na stosunkowo wysokim szczeblu abstrakcji.
Praktyczna realizacja uprawnień tych autorów, wiążąca się w dużej mierze
z działalnością ZAiKS-u, zostanie omówiona w końcowych partiach pracy.
Niekiedy wytyczenie granicy między tymi dwiema sferami – ochroną
wypływającą z obowiązujących przepisów i treścią stosunków umownych
zawiązywanych w praktyce – nie jest łatwe. Wiąże się to ze zjawiskiem
istniejącej do niedawna reglamentacji większości umów o eksploatację
utworów przez ogólne warunki zawierania umów, umowy wzorcowe oraz
tabele wynagrodzeń. Właśnie w sferze wspomnianej reglamentacji stosunków umownych zaznaczyło się częściowe zróżnicowanie pozycji prawnej
autorów obcych. Dotyczyło to tylko niektórych pól eksploatacji, przede
wszystkim wydawania utworów w formie książkowej99.
Na tle zróżnicowania położenia prawnego autorów krajowych i obcych, wynikającego z niektórych aktów normatywnych niższego rzędu,
mogło się zrodzić pytanie o zgodność tego stanu rzeczy z przyjętą w obowiązujących Polskę konwencjach międzynarodowych zasadą asymilacji.
Problem ów dotyczył, rzecz jasna, jedynie autorów podlegających ochronie konwencyjnej. Obecnie stracił on znaczenie, ponieważ w lipcu 1990 r.
zniesiono – poza jednym wyjątkiem – obowiązującą do tego czasu reglamentację umów o eksploatację utworów100. Nie znaczy to, że zagadnienie
nie może się okazać aktualne w przyszłości. Projekt nowej ustawy zezwala
Rozporządzenie RM z 13.12.1985 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory
wraz z załącznikami (Dz.U. nr 61, poz. 315) miało zastosowanie jedynie do umów zawieranych
z autorami mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Zawieranie umów wydawniczych z autorami „zagranicznymi” unormowane było natomiast przez wiele lat w zarządzeniu nr 68 MKiS
z 24.04.1957 r. W umowach zawieranych z autorami „zagranicznymi” stosowane były procentowe
stawki wynagrodzeń, w odróżnieniu od wynagrodzeń obliczanych w zależności od liczby arkuszy
autorskich, płaconych twórcom „krajowym”. W okresie minionych ponad 30 lat stawki procentowe były dla twórców zdecydowanie mniej korzystne.
100
Zob. zarządzenie MKiS z 10.07.1990 r., MP nr 30, poz. 240 oraz zarządzenie MKiS z 2.02.1990 r.,
MP nr 4, poz. 31.
99
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bowiem w art. 19 ministrowi kultury i sztuki na określenie – w formie rozporządzenia – „zasad wynagradzania za wykorzystanie utworu w określony sposób”. Gdyby zatem takie rozporządzenia zostały wydane i zawierały
treść zróżnicowaną wedle kryterium obywatelstwa, kwestia ich zgodności
z konwencyjną zasadą asymilacji odzyskałaby znaczenie.
Zarysowany tu problem łączy się z potrzebą wytyczenia granic oddziaływania konwencyjnej zasady asymilacji, a w szczególności przypisywanej jej
często w doktrynie treści kolizyjnej101. W związku z tym potrzebne okazuje
się rozgraniczenie „rzeczowego” i deliktowego statutu prawa autorskiego
od statutu kontraktowego102. Uważa się bowiem, że zasada asymilacji nie
rozciąga się na stosunki umowne. Charakterystyczna dla polskiego prawa autorskiego ostatnich lat reglamentacja umów o rozpowszechnianie
utworów, a w szczególności wynagrodzeń autorskich, lokowała się niejako na pograniczu wspomnianych statutów. Na gruncie obowiązującej
obecnie ustawy prawo do wynagrodzenia zaliczone zostało do uprawnień składających się na treść podmiotowego prawa autorskiego. Projekt
nowej ustawy nie wymienia już natomiast w tym kontekście samodzielnego prawa do wynagrodzenia103. Czy w wypadku ewentualnej przyszłej reglamentacji „zasad wynagradzania za wykorzystanie utworu” mielibyśmy
do czynienia jeszcze z unormowaniem treści prawa autorskiego, czy już
z kształtowaniem treści umów dotyczących tego prawa? Na pytanie to
tym trudniej odpowiedzieć, że na razie unormowania takie nie istnieją. Nie
wiadomo więc, jaki kształt przybrałoby w nich pojęcie zasad wynagradzania za korzystanie z utworu. Wydaje się jednak, że problem wart jest zasygnalizowania, nie można bowiem z całą stanowczością wykluczyć tego, że
w razie ewentualnej przyszłej dyskryminacji twórców obcych w tym zakresie mielibyśmy do czynienia z naruszeniem przynajmniej ducha konwencji.
Poza upoważnieniem MKiS do określania zasad wynagradzania za wykorzystanie utworu projekt wspomina jeszcze, niejako mimochodem, na
marginesie unormowania statusu organu zwanego Komisją Prawa Autorskiego, o tabelach wynagrodzeń układanych przez organizację ochrony
praw autorskich, a zatwierdzanych przez wspomnianą Komisję104. Także
Zob. w tej kwestii rozdz. IV, pkt 1b.
Por. W. Popiołek, Normy prawa prywatnego międzynarodowego w konwencjach o ochronie praw autorskich,
PiP 1979, nr 9, s. 79 oraz Umowa wydawnicza…, s. 132–143. Zob. ponadto: M. Walter, La liberté
contractuelle dans le domaine du droit d’auteur et les conflits de loi, RIDA 87, 1976, s. 49; K. Spoendlin, Das
internationale Schutz des Urhebers, UFITA 1988, z. 107, s. 24–27; H. Schack, Zur Anknüpfung des Urheberrecht im internationalen Privatrecht, Berlin 1979, s. 70–76.
103
Por. § 18 projektu z art. 15 obowiązującej ustawy o pr.aut.
104
Por. art. 87 § 2 projektu.
101
102
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w odniesieniu do owych tabel mogłoby się pojawić pytanie o dopuszczalność ewentualnego zróżnicowania w nich sytuacji twórców krajowych
i zagranicznych na niekorzyść tych ostatnich. Wydaje się, że konwencyjna
zasada asymilacji nie sięga na tyle głęboko, aby objąć tego rodzaju instrumenty kształtowania treści umów o eksploatację utworów; zagadnienie
może jednak być dyskusyjne. Najprawdopodobniej zresztą wspomniane
zróżnicowanie w nich nie wystąpi. Jak będzie o tym mowa w ostatnim
rozdziale pracy, w działalności organizacji ochrony praw autorskich funkcjonujących w różnych krajach zasada asymilacji również obowiązuje, aczkolwiek nie zawsze stosowana jest w praktyce w sposób konsekwentny.
Dotyczy to w każdym razie tych uprawnień, których prawnoautorski charakter nie budzi wątpliwości.
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Rozdział III
Konwencje międzynarodowe jako podstawa
ochrony obcych autorów w Polsce – zasięg
i wzajemny stosunek
Wiążące Polskę umowy międzynarodowe z dziedziny prawa autorskiego zostaną omówione w rozdziale niniejszym z jednego tylko punktu
widzenia. Chodzi o zasięg przedmiotowo-podmiotowy i czasowy owych
umów, a w pewnym stopniu także o ich wzajemny stosunek. Określenie
„zasięg przedmiotowo-podmiotowy” wydaje się w tym kontekście stosowniejsze niż „zasięg terytorialny”. Ten ostatni skłonna byłabym bowiem rozumieć dosłownie: jako sumę terytoriów państw należących do
konwencji, a tym samym sumę terytoriów państw, których sądy obowiązane są stosować jej postanowienia. Przedmiotem naszego zainteresowania jest natomiast nieco inny aspekt zasięgu konwencji, a mianowicie
to, którzy autorzy – i ze względu na które dzieła1 – korzystają z ochrony
konwencyjnej.
W ramach zasięgu określonego przeze mnie jako przedmiotowo-podmiotowy celowe wydaje się odróżnienie „zewnętrznych” i „wewnętrznych”
granic konwencji. Inspiracji w tym względzie dostarczyła praca B. Lemhöfera dotycząca zresztą nie tyle międzynarodowego prawa autorskiego,
co ujednoliconego prawa prywatnego w ogólności2. W dalszych wywodach
przez zewnętrzne granice ochrony konwencyjnej rozumiem ograniczenia
jej zasięgu wynikające z faktu, że ani konwencja berneńska, ani powszechna – a tym bardziej oczywiście porozumienia dwustronne – nie mają charakteru absolutnie uniwersalnego, nie zapewniają ochrony autorom należącym do wszystkich państw świata. Dla uzyskania ochrony niezbędny jest
Chodzi tu o dzieła powiązane z państwem konwencyjnym w określony sposób uzasadniający
objęcie ich ochroną, a nie o gatunki utworów jako takie.
2
B. Lemhöfer, Die Beschränkung der Rechtsvereintlichung auf internationale Sachverhalte, RabelsZ 1960,
z. 3–4, s. 421 i n.
1
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więc określony związek czy to autora, czy to samego dzieła z państwem
należącym do konwencji. Autorzy dzieł, w stosunku do których taki związek nie zachodzi, nie korzystają z ochrony konwencyjnej. Niezależnie od
granicy między sferą ochrony dla twórców odpowiednio powiązanych
z państwem konwencyjnym a brakiem ochrony dla twórców pozbawionych owego powiązania istnieje jednak jeszcze jedna granica ochrony,
„wewnętrzna”. Wynika ona z faktu, że konwencje nie mają zastosowania
do sytuacji krajowych (mówiąc w uproszczeniu – „do własnych obywateli”). Wynika to z samej ich natury jako konwencji z dziedziny prawa
obcych3. Celowość odróżnienia dwojakich ograniczeń zasięgu przedmiotowo-podmiotowego konwencji rysuje się wyraźniej w odniesieniu do
konwencji wielostronnych; w stosunku do porozumień dwustronnych
traci ona praktycznie rację bytu.
W tym miejscu może powstać pytanie, czy istnienie wewnętrznych granic ochrony konwencyjnej nie powinno być raczej traktowane jako przejaw ograniczenia jej zasięgu przestrzennego. Zapatrywania doktryny w tej
materii są zróżnicowane. Tak właśnie kwalifikuje tę formę ograniczeń (na
gruncie konwencji z dziedziny prawa autorskiego) B. Khadjavi-Gontard4.
J. Kropholler uważa je za ograniczenia rzeczowego, merytorycznego zasięgu konwencji5. Wreszcie B. Lemhöfer traktuje je zupełnie odrębnie i omawia niezależnie od dwóch wyżej wymienionych rodzajów ograniczeń6.
Według mnie o tym wypadku uprawnione są różne konwencje terminologiczne. Gdyby za punkt odniesienia przyjąć same utwory występujące
w konwencjach autorskich, wyłączenie ochrony w tzw. kraju pochodzenia
dzieła powinno prowadzić do wniosku, że mamy tu do czynienia z przestrzennym jej ograniczeniem. Dla nas jednak punktem odniesienia jest
konwencja: o jej to zasięg nam chodzi. Z tego zaś punktu widzenia ograniczenie zasięgu ochrony konwencyjnej do sytuacji międzynarodowych
oparte jest, podobnie jak wytyczenie jej granic zewnętrznych, na kryteriach przedmiotowo-podmiotowych.
Por. A. Troller, Die Anknüpfung des konventionsrechtlichen Schutzes in der RBÜ, RIDA 43, 1964, s. 6; W. Hoffman, Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst, Berlin 1935, s. 1;
W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht. Kommentar, München 1956, s. 39, 45; W. Nordemann,
K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur international et droits voisins, Bruxelles 1983, s. 21, 23; M. Bogusławski,
Woprosy awtorskogo prawa w mieżdunarodnych otnoszenijach, Moskwa 1973, s. 98; B. Lemhöfer, Die Beschränkung…, s. 440–443.
4
Por. B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz der Inländerbehandlung im internationalen Urheberrecht, Berlin
1977, s. 45, 66.
5
Por. J. Kropholler, Internationales Einheitsrecht, Tübingen 1975, s. 167.
6
B. Lemhöfer, Die Beschränkung…, s. 411–414.
3
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1. Zewnętrzne granice konwencji – przesłanki ochrony
Przyznanie ochrony wypływającej z konwencji międzynarodowych z dziedziny prawa autorskiego uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w samych konwencjach. W literaturze przedmiotu przesłanki te często
bywają nazywane łącznikami (Anknüpfungspunkte, connecting factors, points de rattachement). Określenie to wyraźnie nawiązuje do terminologii przyjętej w prawie międzynarodowym prywatnym i stosowanej do opisu struktury normy
kolizyjnej. Jeżeli już można dopatrzeć się pewnego podobieństwa zagadnienia zasięgu konwencji do problemu konfliktu krajowych porządków
prawnych i wyboru spośród nich „właściwego”, normy określające ów zasięg reprezentowałyby tendencję unilateralną. Jednostronnie określają one
krąg stanów faktycznych podlegających działaniu konwencji. Niektórzy
znawcy prawa kolizyjnego używają w tym kontekście określenia Abgrenzungsnormen7. Problem wyboru prawa właściwego w zwykłym tego słowa
znaczeniu może natomiast powstać już w ramach samej konwencji, niejako „na drugim piętrze”, jako problem wyboru określonego krajowego
systemu prawa autorskiego dla realizacji ochrony gwarantowanej konwencją. O tym ostatnim zagadnieniu będzie mowa w rozdz. IV w związku
z rozważaniami nad kolizyjnymi aspektami zasady asymilacji.
a. Konwencja berneńska
Ze względu na związanie Polski tekstem rzymskim konwencji berneńskiej przesłanki ochrony konwencyjnej będą analizowane przede
wszystkim na gruncie tego właśnie, dość już archaicznego tekstu. Zmiany, które nastąpiły w redakcjach późniejszych, zostaną zwięźle omówione w dalszej kolejności.
Przesłanki („łączniki”) ochrony wypływającej z konwencji berneńskiej
zostały sformułowane w jej art. 4 ust. 1, 5 oraz 6 ust. 1. Przepisy te stanowią:
„Art. 4(1). Autorzy należący do jednego z krajów związkowych korzystają w krajach innych niż kraj powstania dzieła względem swoich dzieł
bądź nieogłoszonych, bądź ogłoszonych8 po raz pierwszy w jednym z krajów związku z praw, które właściwe ustawy przyznają obecnie lub przyznają w przyszłości autorom krajowym, jak również z praw specjalnie przyznanych przez konwencję niniejszą […].
Por. J. Kropholler, Internationales Einheitsrecht, s. 189–191. Zob. też: B. Lemhöfer, Die Beschränkung…, s. 421 i n.
8
Tak przetłumaczono w tekście opublikowanym w Dz.U. francuskie oeuvres publiées. W dalszych
wywodach będę się posługiwać w tym kontekście terminem „opublikowane”.
7
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Art. 5. Autorzy należący do jednego z krajów związkowych, którzy wydają po raz pierwszy utwory swoje w innym kraju związkowym, korzystają
w tym kraju z tych samych praw co autorzy krajowi.
Art. 6(1). Autorzy nienależący do żadnego z krajów związkowych, którzy
po raz pierwszy ogłaszają swoje utwory w jednym z tych krajów, korzystają
w nich z tych praw, co i autorzy krajowi, a w innych krajach związkowych –
z praw przyznanych przez konwencję niniejszą. (2) […]”.
Przyjęta w cytowanych przepisach konstrukcja przesłanek ochrony
pokrywa się w istocie z rozwiązaniem zawartym już w tekście berlińskim z 1908 r. Ochrona dzieł nieopublikowanych uwarunkowana jest
obywatelstwem autora: musi on należeć do któregoś z państw związkowych. Ochrona utworów opublikowanych zależy natomiast od miejsca
pierwszej publikacji: przysługuje wówczas, gdy publikacja ta nastąpiła
w którymś z państw należących do Związku Berneńskiego. Trudno zatem zgodzić się z twierdzeniem W. Bapperta i E. Wagnera, jakoby obywatelstwo któregoś z państw konwencyjnych było przesłanką ochrony
nie tylko w stosunku do dzieł nieopublikowanych, ale również opublikowanych9. Z brzmienia art. 6 ust. 1 wyraźnie wynika bowiem, że pierwsza
publikacja dzieła w państwie należącym do Związku stanowi odrębną,
samodzielną przesłankę ochrony konwencyjnej. Niejednokrotnie korzystali z tego twórcy należący do państw niebędących członkami Związku
Berneńskiego, np. Stanów Zjednoczonych. Poprzez równoczesną publikację w państwie konwencyjnym – np. Kanadzie – uzyskiwali oni ochronę niejako „tylnymi drzwiami”. Inna sprawa, że nakaz objęcia ochroną
twórców spoza Związku Berneńskiego, którzy po raz pierwszy opublikują dzieło w państwie konwencyjnym, nie jest nakazem bezwzględnym.
Artykuł 6 ust. 2 stanowi bowiem: „jeżeli jakikolwiek kraj nienależący
do Związku nie chroni w sposób dostateczny dzieł autorów należących
do jednego z krajów Związku, wtedy ten kraj będzie mógł ograniczyć
ochronę utworów, których autorzy w chwili pierwszego ogłoszenia tych
utworów należą do drugiego kraju i nie mają faktycznego zamieszkania
w jednym z krajów związkowych”.
Jak z tego wynika, w cytowanym przepisie dochodzi do głosu zasada
wzajemności materialnej czy dokładniej mówiąc – możliwość zastosowania retorsji. Postanowienia zawarte w art. 6 ust. 2–4 wywodzą się jeszcze
z Protokołu dodatkowego z 1914 r., którego podpisanie było wyrazem
protestu Wielkiej Brytanii i jej dominiów przeciw dysproporcji między
9

W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 71.
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traktowaniem autorów brytyjskich w Stanach Zjednoczonych a statusem
autorów amerykańskich w Królestwie10.
W doktrynie spotyka się próby syntetycznego podsumowania przyjętej
w art. 4–6 konstrukcji przesłanek ochrony. F. Zoll określa ją jako „zasadę ojczyzny (indygenatu) utworu”. Sprowadzać ma się ona do tego, że prawo do
ochrony we wszystkich państwach związkowych służy twórcom co do tych
utworów, których krajem ojczystym jest jedno z państw związkowych. Tak
pojmowana „zasada ojczyzny” stanowi zdaniem Zolla sumę dwóch innych:
„zasady indygenatu twórcy” i „zasady terytorialności”11. Z czysto semantycznego punktu widzenia operowanie w tym kontekście określeniem „zasada” wydaje się niezbyt fortunne. Dotyczy to zwłaszcza określenia kryterium
miejsca pierwszej publikacji jako „zasady terytorialności”. Jak już była o tym
mowa12, to ostatnie, dalekie od jednoznaczności pojęcie wiązane jest przede
wszystkim ze zjawiskiem lokalnego zasięgu ustawodawstw i praw podmiotowych autorskich oraz z problemem prawa właściwego dla praw autorskich.
Operowanie nim ponadto w odniesieniu do terytorialnej przesłanki ochrony
dodatkowo jeszcze zaciemnia skomplikowaną w najwyższym stopniu problematykę terytorialności. Trzeba jednak przyznać, że krytykowana tu terminologia jest często stosowana w piśmiennictwie.
Interesujące są motywy takiego doboru łączników, którego wyrazem są
art. 4–6 konwencji. Zarówno w doktrynie polskiej, jak i w obcej podkreśla
się, że doniosłą rolę odegrały pod tym względem interesy wydawców13.
To właśnie za względu na nich tak poczesne miejsce zajmuje w starszych
redakcjach konwencji kryterium miejsca pierwszej publikacji – i to publikacji rozumianej wąsko, jako wydanie. Kryterium to dominowało nawet
(do 1967 r.) nad kryterium przynależności autora do jednego z państw
związkowych: twórcy będący obywatelami takiego państwa tracili ochronę
w stosunku do dzieł, które opublikowali po raz pierwszy poza granicami
Związku. Rozwiązanie to premiowało wydawców z państw należących do
konwencji – kosztem interesów samych twórców. Było ono niejednokrotnie poddawane krytyce ze strony doktryny i ostatecznie uległo zmianie
Zob. w tej kwestii: S. Ladas, The International Protection of Literary and Artistic Property, New York 1938,
s. 94–97; F. Curchod, La Covention de Berne et la loi fédérale sur le droit d’auteur, Lausanne 1969, s. 196.
11
F. Zoll, Polska ustawa o prawie autorskim i konwencja berneńska, Warszawa 1926, s. 159.
12
Zob. rozdz. I, pkt 4.
13
Por. J. Błeszyński, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 1979, s. 97; J. Matwiejew,
Mieżdunarodnyje konwencji po awtorskomu prawu, Moskwa 1975, s. 10; A. Françon, À propos d’une éventuelle
modification de l’article 4 al. (3) de la Convention de Berne sur le pays d’origine de l’oeuvre publiée, DA 1963, nr 2, s. 34;
G. Koumantos, La notion de publication dans la Convention de Berne, RIDA 44, 1964, s. 31. Zob. też: E. Ulmer,
Originalwerk und Bearbeitung im internationalen Urheberrecht, GRUR 1964, nr 12, s. 617.
10
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w 1967 r. Anomalia owa, jak ją nazywa F. Curchod14, była wszak i tak mniej
rażąca niż rozwiązanie przyjęte w pierwotnej, berneńskiej redakcji konwencji. Ta ostatnia zapewniała ochronę praw wydawców dzieł opublikowanych w państwie konwencyjnym, odmawiając zarazem ochrony… ich
autorom, jeżeli nie byli obywatelami państwa związkowego. Ta krzywdząca
twórców zasada została zmieniona w Akcie dodatkowym z 1896 r.
Z przesłankami ochrony w ujęciu art. 4–6 wiąże się kilka kwestii szczegółowych. Jedną z nich jest zagadnienie podmiotu, w odniesieniu do którego ma się ziścić „personalna” przesłanka ochrony, czyli obywatelstwo.
Zgodnie przyjmuje się, że podmiotem tym jest twórca: obywatelstwo jego
następcy prawnego nie ma pod tym względem żadnego znaczenia15.
Cały wachlarz problemów wiąże się z pojęciem publikacji. Zostało ono
zdefiniowane w art. 4 ust. 4, który stanowi: „W sensie konwencji niniejszej przez utwory ogłoszone należy rozumieć utwory wydane. Nie stanowi
ogłoszenia przedstawienie utworu dramatycznego lub dramatyczno-muzycznego, wykonanie dzieła muzycznego, wystawienie dzieła sztuki
i budowa dzieła architektonicznego”.
Konwencyjna definicja publikacji nie wiąże ustawodawców krajowych.
Obowiązuje ona tylko w zakresie wykładni postanowień konwencji16. Definicja z art. 4 ust. 4 wywodzi się jeszcze z tzw. deklaracji interpretacyjnej
z 1896 r., uzupełnionej o drobny szczegół podczas konferencji z 1908 r. Początkowo „wydanie” w rozumieniu cytowanego przepisu pojmowane było
wyłącznie jako wydanie drukiem17. Niektórzy komentatorzy uważają, że
zmianę w zakresie pojęcia publikacji wprowadziła dopiero redakcja brukselska, co może sugerować, że także na gruncie tekstu rzymskiego skłonni
byliby ograniczać sens publikacji do wydania drukiem18. Według mnie z poglądem tym można polemizować. Z faktu, że w czasach formowania konwencyjnej definicji publikacji, czyli w roku 1896, pojęcie wydania sprowadzało się do wydania drukiem, nie wynika moim zdaniem, że kilkadziesiąt lat
później – na gruncie tekstu rzymskiego – pojęcie to nie mogło obejmować
F. Curchod, La Covention…, s. 185.
Por. tamże, s. 190; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 71; W. Nordemann, K. Vinck,
P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 54. Podobnie F. Zoll, Polska ustawa…, s. 158. Wywód tego ostatniego autora
nie jest jednak zupełnie jasny, ponieważ splata się w nim kwestia podmiotu, wobec którego ma być stosowany łącznik obywatelstwa, z zagadnieniem zmiany samego obywatelstwa.
16
Por. M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa 1981, s. 65. Odmiennie – nietrafnie – E. Modrzejewski, Wybrane zagadnienia prawa autorskiego, Katowice 1969/1979, s. 53.
17
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits
voisins, Paris 1976, s. 11 i n.; F. Curchod, La Covention…, s. 201 i n.; S. Durrande, La notion de publication
dans les conventions internationales, RIDA 111, 1982, s. 81; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 95.
18
Por. np. F. Curchod, La Covention…; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 102 i n.
14
15
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także wydania fonogramów. Definicja z art. 4 ust. 4 nie została wprawdzie
w 1928 r. zmieniona, zmieniły się natomiast realia. Wprowadzenie do obrotu fonogramów stało się jedną z powszechnie stosowanych form rozpowszechniania utworów mającą wszelkie cechy typowe dla wydania – przynajmniej w rozumieniu kontynentalnych systemów prawa autorskiego19.
Z pojęciem publikacji wiąże się szereg problemów szczegółowych, np.
takich jak status publikacji „na prawach rękopisu” lub zjawiska zwanego
samizdatem. Ze względu na ramy niniejszej pracy omówienie ich w tym
miejscu nie jest możliwe20.
Kolejnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia jest ewentualny
wpływ pierwszej publikacji opracowania dzieła w państwie konwencyjnym
na ochronę oryginału. Zagadnienie to najczęściej bywa rozważane w doktrynie w odniesieniu do tłumaczeń, przy czym z reguły traktuje ona pierwszą publikację dzieła w wersji obcojęzycznej za równoznaczną, jeśli chodzi
o uzyskanie ochrony konwencyjnej, z publikacją tego ostatniego w postaci
oryginalnej21. W piśmiennictwie polskim zapatrywanie takie wraził J. Serda.
Autor ten pisze jednak zarazem: „Ochronie konwencyjnej podlega jedynie
przeróbka lub opracowanie, a nie dzieło macierzyste, na podstawie którego
dokonano przeróbki lub opracowania, jeżeli dzieło macierzyste nie zostało
opublikowane w kraju Związku22. Wydaje się, że te dwie tezy nie są ze sobą
zharmonizowane: tłumaczenie jest wszak postacią opracowania. Być może
Serda użył w cytowanym fragmencie słowa „opracowanie" w jakimś swoistym, węższym znaczeniu, ograniczając jego sens do przeróbek głębiej niż
tłumaczenia ingerujących w dzieło macierzyste – aby w rezultacie odmiennie
rozstrzygnąć wpływ publikacji tłumaczenia w państwie konwencyjnym od
publikacji „przeróbki” na losy oryginału. I przy takim założeniu niezbyt fortunne pozostawałoby jednak użycie w tym kontekście słowa „opracowanie”,
19
Na gruncie tekstu rzymskiego wydanie płyt uznają za formę publikacji w rozumieniu konwencji:
S. Ladas (The International Protection…, s. 298 i n.) oraz W. Hoffmann (Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst von 9 September 1986, Berlin 1935, s. 78). Zdaniem B. Nawrockiego
(Pojęcie publikacji dzieła muzycznego w prawie autorskim, ZSUŁ – NH-S 1963, seria I, z. 28, s. 94) tekst
rzymski pozostawia tę kwestię otwartą.
20
Piszę na te tematy w artykule Pojęcie publikacji i jego funkcja w konwencjach berneńskiej i powszechnej,
PiP 1991, z. 3.
21
Por. W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 79 i n., W. Bappert, E. Wagner, Internationales
Urheberrecht…, s. 70; K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo autorské, Praha 1981, s. 94; S. Durrande,
La notion…, s. 161; E. Ulmer, Originalwerk…, s. 617 i n. Inaczej: A. Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht in gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel 1952, s. 145; W. Goldbaum,
Boris Pasternaks „Doktor Schiwago” und der Internationale Urheberschutz, UFITA 1959, z. 29, s. 34 i n.,
a na gruncie konwencji uniwersalnej A. Bogsch, The Law of Copyright under the Universal Convention,
Leyden 1972, s. 72 oraz S. Stewart, International Copyright and Neighboring Rights, London 1983, 6.31.
22
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 415.
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gdyż ono właśnie jest najszerszym, niejako neutralnym terminem obejmującym wszelkie postacie dzieł zależnych.
Jeżeli trafnie odczytuję stanowisko Serdy, odpowiadałoby ono poglądowi
wyrażonemu w części doktryny niemieckiej. Zgodnie z nim pierwsza publikacja dzieła w państwie konwencyjnym w postaci tłumaczenia uzasadnia
ochronę oryginału, natomiast inaczej już jest w wypadku pierwszej publikacji przeróbki (Bearbeitung)23. We współczesnej literaturze RFN przeważa jednak pogląd inny: pierwsza publikacja każdego rodzaju opracowania w państwie konwencyjnym, jeżeli stanowi zarazem pierwszą publikację zawartych
w nim elementów dzieła oryginalnego, uzasadnia przyznanie ochrony konwencyjnej także temu ostatniemu, chociażby jego pierwsza publikacja jako
całości nastąpiła w państwie spoza Związku Berneńskiego24.
Sądzę, że z teoretycznego punktu widzenia trudno byłoby uzasadnić odmienne potraktowanie pierwszej publikacji tłumaczenia i pierwszej publikacji
innej niż tłumaczenie postaci opracowania dzieła w państwie konwencyjnym
z punktu widzenia ich wpływu na ochronę oryginału. Do tego potrzebny byłby, jak się wydaje, wyraźny przepis ustawy. Skądinąd łatwo zrozumieć, dlaczego właśnie publikację tłumaczenia w państwie konwencyjnym utożsamiano
z publikacją utworu macierzystego. Jak można przypuszczać, w odniesieniu do utworów wyrażonych słowem pierwsza publikacja w obcym państwie konwencyjnym z reguły sprowadza się do publikacji takiego utworu
w tłumaczeniu na język miejscowy – chyba że przypadkiem jest on zbieżny
z językiem kraju, w którym utwór powstał. Trudno zatem byłoby przyjąć,
że przesłanka pierwszej publikacji w państwie konwencyjnym dzieła autora
będącego obywatelem innego państwa ma oznaczać jedynie publikację w języku oryginału – a zatem najczęściej w języku innym niż miejscowy. Przy takiej interpretacji możliwość uzyskania ochrony przez autorów pochodzących
z państw nienależących do konwencji stawałaby się iluzoryczna.
Skoro jednak naturalne może się wydać objęcie ochroną wynikającą
z konwencji berneńskiej utworów, które zostały po raz pierwszy opublikowane w państwie konwencyjnym w tłumaczeniu, konsekwentnie należałoby
chyba rozciągnąć tę ochronę także na przypadki pierwszej publikacji innych
Por. W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 80; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…
Por. E. Ulmer, Originalwerk…; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 67. Konsekwencja Ulmera załamuje się jednak w pewnym punkcie. Otóż jeżeli uznaje się pierwszą publikację
każdego opracowania w kraju związkowym za wystarczającą dla zapewnienia ochrony także dziełu
macierzystemu, to moim zdaniem – symetrycznie – pierwsza publikacja opracowania poza terytorium
Związku Berneńskiego powinna powodować utratę ochrony również przez wcześniej niepublikowane dzieło oryginalne. Ulmer zdaje się zajmować w tej kwestii inne stanowisko. Por. Ulmer, Originalwerk…, s. 618.
23

24
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opracowań dzieła oryginalnego25. Przy odmiennym założeniu nie wiadomo
bowiem, gdzie należałoby przeprowadzić linię demarkacyjną. Podział opracowań na takie, w których dochodzi do „wymiany” jedynie formy zewnętrznej dzieła, oraz te, w których wymianie ulega również jego forma wewnętrzna, ma moim zdaniem charakter uproszczonego modelu. W rzeczywistości
różnice między rozmaitymi rodzajami dzieł zależnych z punktu widzenia
głębokości ingerencji w dzieło macierzyste nie mają, jak się wydaje, charakteru skokowego, lecz układają się w ciąg stopniowo narastających zmian.
Reasumując, w braku odmiennego uregulowania w ustawie należy moim
zdaniem albo odrzucić wpływ pierwszej publikacji wszelkich postaci opracowań utworu macierzystego na jego ewentualną ochronę konwencyjną –
albo przeciwnie, uznać za prawnie relewantną zarówno pierwszą publikację
tłumaczenia, jak i innego rodzaju opracowań. Trzeba przyznać, że kwestia
jest bardzo dyskusyjna i wspomniany wybór pozostaje sprawą otwartą.
Wypada teraz poświęcić kilka słów zmianom, jakie w materii przesłanek ochrony nastąpiły na konferencjach rewizyjnych późniejszych niż
rzymska. Redakcja brukselska z 1948 r. nie wprowadziła ważniejszych
zmian w tej materii. Dokonano wówczas pewnych retuszy w pojęciach
publikacji i kraju pochodzenia dzieła26 oraz rozszerzono możliwość wprowadzenia restrykcji w odniesieniu do dzieł obywateli państw, które nie zapewniają dostatecznej ochrony utworom autorów należących do jednego
z państw związkowych. W szczególności zdefiniowano pojęcie publikacji
równoczesnej jako polegającej na ukazaniu się dzieła w innym kraju w ciągu
30 dni od jego pierwszej publikacji27.
Istotne zmiany co do przesłanek ochrony nastąpiły natomiast na konferencji sztokholmskiej z 1967 r.28 Obecnie postanowienia te stanowią
Poza pracami powołanymi w przyp. poprzednim stanowisko takie zajmują także: K. Knap, O. Kunz,
Mezinárodni právo…, s. 95. Konsekwentnie przeciwko uznaniu pierwszej publikacji wszelkich opracowań
za miarodajne dla ochrony konwencyjnej dzieła macierzystego A. Troller, Das internationale…; A. Bogsch,
The Law of Copyright…; S. Stewart, International Copyright…
26
W urzędowym tłumaczeniu na język polski użyte jest w tym kontekście określenie „kraj powstania dzieła”, choć bardziej adekwatne byłoby moim zdaniem sformułowanie użyte przeze mnie.
W dalszych wywodach obydwa określenia będą stosowane zamiennie.
27
Zob. art. 4 ust. 3 zd. 2 t.br.
28
Zob. art. 3–5 tekstu sztokholmskiego (i zarazem paryskiego). Na temat tego tekstu por. zwłaszcza
S. Bergström, Schutzprinzipien der Berner Übereinkunft nach der Stockholm-Pariser Passung, GRUR Int. 1973,
z. 6–7, s. 238–244; H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 130–132, 137–142; R. Plaisant, Droit international [w:] Juris-Classeur-Propriété litteraire et artistique, fasc. 21, 1970, s. 10, 16 i n., 21–23;
W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 63, 86; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…,
s. 40–43; H. Püschel, Internationales Urheberrecht, Berlin 1982, s. 55–57; X. Desjeux, Le champ d’application de la Convention de Berne revisée à Stockholm le 14 julllet 1967, DA 1968, nr 9, s. 210 i n.; J. Matwiejew,
Mieżdunarodnyje konwencji…, s. 39–43; J. Błeszyński, Ostatnie redakcje konwencji berneńskiej o ochronie dzieł
literackich i artystycznych a prawo wewnętrzne, ZNUJ – PWiOWI 1977, z. 13, s. 17 i n.
25
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element tekstu paryskiego, którego art. 1–20 zostały przejęte bez zmian
z tekstu sztokholmskiego. Przede wszystkim dokonano ważnej zmiany merytorycznej: obywatelstwo państwa członkowskiego zyskało rangę w pełni
samodzielnej przesłanki ochrony. Dzieła autorów będących obywatelami
jednego z państw związkowych korzystają z ochrony niezależnie od tego,
czy zostaną po raz pierwszy opublikowane w państwie konwencyjnym,
czy w innym. Rozwiązanie to jest zbieżne z przyjętym w konwencji powszechnej29, jak również w wielu ustawodawstwach krajowych. Opisana tu
zmiana uwzględnia postulaty doktryny, która niejednokrotnie krytykowała
preponderację interesów wydawców nad interesami twórców w poprzednich tekstach konwencji wyrażającą się w dominacji kryterium miejsca
pierwszej publikacji nad kryterium obywatelstwa państwa związkowego30.
Z drugiej strony w tekście sztokholmsko-paryskim nie posunięto się tak
daleko, aby – co postulował G. Koumantos31 – obywatelstwo uczynić jedyną podstawą ochrony. Pierwsza publikacja w państwie konwencyjnym nadal stanowi samodzielną przesłankę ochrony, zatem mogą z niej korzystać
także autorzy będący obywatelami państw spoza konwencji.
W 1967 r. wprowadzono ponadto zupełnie nowy łącznik personalny
w postaci stałego miejsca zamieszkania twórcy w państwie konwencyjnym32,
dla pewnych zaś typów dzieł przewidziano dodatkowe, subsydiarne w stosunku do „ogólnych” łączników podstawy ochrony. W przypadku utworów
kinematograficznych jest to mianowicie okoliczność, że producent takiego
utworu ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w państwie konwencyjnym, dla dzieł architektonicznych – wzniesienie ich w państwie konwencyjnym, wreszcie dla dzieł sztuk plastycznych i graficznych stanowiących
część nieruchomości – usytuowanie w takim państwie33. Trudno natomiast
zgodzić się z M. Bogusławskim, jakoby tekst z 1967 r. przewidywał odrębną
podstawę ochrony apatrydów w postaci ich miejsca zamieszkania w państwie konwencyjnym34. Wprawdzie wspomniany uprzednio łącznik stałego
miejsca zamieszkania wprowadzono głównie po to, aby objąć ochroną bezpaństwowców, formalnie jednak działanie jego nie ogranicza się do nich.
Zob. art. II ust. 1 KP.
Por. m.in. A. Françon, À propos…, s. 34 i n.; A. Troller, Die Anknüpfung…, s. 68 i n.; G. Koumantos, La notion…, s. 29–33, 41.
31
G. Koumantos, La notion…, s. 41.
32
Zob. art. 3 ust. 2 t.par.
33
Zob. art. 4 t.par. Zdaniem J. Błeszyńskiego (Konwencja berneńska…, s. 105) łącznik dotyczący utworów kinematograficznych przyjęto zamiast łącznika pierwszej publikacji. Według mnie z brzmienia
powołanego przepisu wynika, że jest to łącznik dodatkowy w stosunku do pierwszoplanowych.
34
M. Bogusławski, Woprosy…, s. 128.
29
30
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Bogusławski myli tu zapewne rozwiązanie przyjęte w konwencji berneńskiej
z tym, które zawarte jest w konwencji powszechnej35.
Poza zmianami merytorycznymi co do przesłanek ochrony redakcja
sztokholmska wprowadziła jeszcze ważne zmiany natury redakcyjnej. Gruntownie przeredagowano mianowicie dotychczasowe art. 4–6. Celem tego było
możliwie precyzyjne rozgraniczenie kwestii przesłanek ochrony – a więc tego,
co określiłam jako zewnętrzne granice konwencji – od pojęcia kraju pochodzenia utworu jako kluczowego dla wytyczenia jej granic wewnętrznych. Obecnie
problematyka łączników uregulowana jest w art. 3–5 t.par. W doktrynie spotyka się pogląd, że nowe sformułowanie reguluje ten skomplikowany splot
zagadnień w sposób znacznie bardziej przejrzysty od dotychczasowego.
Spotyka się jednak takie zastrzeżenia. Zdaniem niektórych autorów odrębne normowanie przesłanek ochrony, aby następnie wskazać okoliczności determinujące kraj pochodzenia utworu, stanowi zbędne dublowanie
tego samego w istocie rozwiązania. Skrajne propozycje zmierzają przy tym
w dwóch kierunkach: za obarczone licznymi mankamentami, a nie niezbędne, uważa się pojęcie kraju pochodzenia36 albo – niejako odwrotnie –
pojęcie to uznaje się za w pełni użyteczne, postuluje się natomiast wyeliminowanie szczegółowego określenia przesłanek ochrony37. Wydaje się,
że postawiony w tym kontekście przez S. Bergströma zarzut podwójnego
unormowania pokrewnej, jeśli nie identycznej problematyki nie jest całkowicie bezpodstawny. Zapewne problem zewnętrznych i wewnętrznych
granic konwencji dałoby się uregulować w sposób bardziej syntetyczny.
Niektórzy autorzy to zresztą po trosze robią, sprowadzając ogół przesłanek ochrony konwencyjnej do jednej „uogólnionej”: krajem pochodzenia
utworu ma być kraj należący do konwencji38.
b. Konwencja powszechna
W konwencji powszechnej przesłanki ochrony praw autorskich zostały
unormowane w art. II. Przepis ten stanowi:
„1. Opublikowane dzieła obywateli każdego Umawiającego się Państwa, jak też dzieła opublikowane po raz pierwszy na terytorium jednego
Zob. niżej pkt b.
Tak: A. Troller – jeszcze przed uchwaleniem tekstu sztokholmskiego. Zob. A. Troller, Die Anknüpfung…, s. 76. Przeciwko tej koncepcji: H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…,
s. 130 przyp. 1.
37
Por. S. Bergström, Schutzprinzipien…, s. 243 i n.
38
Wypowiedzi takie spotyka się na gruncie różnych tekstów konwencji. Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 411; S. Bergström, Schutzprinzipien…, s. 244. F. Zoll (Polska
ustawa…, s. 159) używa w tym kontekście określenia „kraj ojczysty utworu”. Por. też: A. Françon,
À propos…, s. 32.
35
36

118

Rozdział III. Konwencje międzynarodowe jako podstawa…

z tych Państw, korzystają w każdym innym Umawiającym się Państwie
z ochrony, jakiej to inne Państwo udziela dziełom swych obywateli opublikowanym po raz pierwszy na jego własnym terytorium, a także z ochrony
specjalnie zapewnionej przez niniejszą konwencję.
2. Nieopublikowane dzieła obywateli każdego Umawiającego się Państwa korzystają w każdym innym Umawiającym się Państwie z ochrony,
jaką to inne Państwo udziela nieopublikowanym dziełom swych obywateli,
jak też z ochrony specjalnie zapewnionej przez niniejszą konwencję.
3. W celu stosowania niniejszej konwencji każde Umawiające się Państwo
może przepisami swego ustawodawstwa wewnętrznego zrównać ze swymi
obywatelami każdą osobę zamieszkałą na terytorium tego Państwa”39.
Treść przytoczonego artykułu jest niezmiernie, może nawet nadmiernie bogata. Zostały w nim unormowane trzy odrębne zagadnienia, które
w ostatnich redakcjach konwencji berneńskiej starano się możliwie precyzyjnie rozgraniczyć. Są to mianowicie: problem przesłanek ochrony, problem jej granic wewnętrznych oraz zagadnienie treści ochrony. Niekiedy
sformułowaniu art. II zarzuca się – moim zdaniem trafnie – nadmierną
lakoniczność i w rezultacie niedostateczną jasność40. Zwięzłe i pozornie
proste trzy ustępy art. II kryją w sobie wiele problemów, co do rozwiązania których znajdujemy w tekście tylko pośrednie i niepewne wskazówki. Wystarczy wspomnieć, że znany komentarz A. Bogscha wyodrębnia
w odniesieniu do art. II – i to pomijając kwestię treści wynikającej z niego
ochrony – aż 29 zagadnień szczegółowych41, a inni komentatorzy przenoszą omówienie przesłanek ochrony i jej granic wewnętrznych do tekstu zamieszczonego… pod art. I konwencji42, zapewne po to, aby w komentarzu
do art. II nie mieszać zagadnień heterogenicznych.
W art. II odrębnie uregulowane zostały przesłanki ochrony utworów
opublikowanych i nieopublikowanych. Jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, zastosowane zostały równolegle dwa kryteria: przynależności twórcy
dzieła do państwa konwencyjnego oraz pierwszej publikacji w państwie
konwencyjnym. Doktryna wspomina w związku z tym o kryterium personalnym i realnym albo też o stosowaniu zarazem ius sanguinis i ius soli43.
Równoległe uwzględnienie tych dwóch pierwiastków uważane jest za
kompromis między tradycją konwencji berneńskiej dającej przewagę
Wersja z 1971 r. Pierwotna wersja art. II różni się od wyżej przytoczonej jedynie brakiem ostatniego fragmentu (poczynając od słów „a także” i „jak też”) w ust. 1 i 2.
40
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 76.
41
Zob. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 11–12.
42
Zob. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 200–207.
43
Por. H. Desbois, La Convention universelle de Genève et la Convention de Berne, DA 1955, nr 9, s. 133.
39
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(w każdym razie do 1967 r.) kryterium pierwszej publikacji i systemem
prawa amerykańskiego, w którym decydującą przesłankę ochrony stanowiło obywatelstwo twórcy. Łatwo uchwytna różnica między rozwiązaniem tu omawianym a koncepcją przyjętą w dawniejszych redakcjach
konwencji berneńskiej polega na tym, że twórcy będący obywatelami
państwa konwencyjnego korzystają z ochrony wypływającej z konwencji
powszechnej niezależnie od miejsca pierwszej publikacji ich dzieł, zatem
także wówczas, gdy publikacja ta nastąpiła w państwie nienależącym do
konwencji. Można zatem uznać, że w zasadniczym swym zarysie rozwiązanie przyjęte w art. II rozszerza terytorialny zasięg ochrony w porównaniu z koncepcją zrealizowaną w konwencji berneńskiej (w tekstach
dawniejszych niż sztokholmski). Co się tyczy utworów nieopublikowanych, art. II ust. 2 nie odbiega w sposób istotny od odpowiedniego
rozwiązania zawartego w konwencji berneńskiej: utwory te korzystają
z ochrony jedynie pod warunkiem, że ich twórcy należą do jednego
z państw konwencyjnych.
Pojęcie publikacji zostało zdefiniowane w art. VI konwencji. Brzmi on
identycznie w obydwu jej tekstach: „Przez opublikowanie rozumie się w niniejszej konwencji odtworzenie w formie materialnej i oddanie do dyspozycji publiczności egzemplarzy dzieła, które umożliwiają jego przeczytanie lub
inne wizualne zapoznanie się z nim”. Jak z tego wynika, także w konwencji
powszechnej publikacja rozumiana jest wąsko, zbliża się do pojęcia wydania,
aczkolwiek nie obejmuje wszystkich jego odmian. Nie budzi wątpliwości, że
w świetle art. VI wydanie fonogramów nie stanowi publikacji. Inaczej może
natomiast wypaść ocena sporządzania i rozpowszechniania kopii filmowych:
w tym wypadku spełniony jest warunek wizualnego zapoznania się z utrwalonym na nich utworem. Niektórzy przedstawiciele doktryny uważają jednak za przeszkodę w uznaniu kopii filmowych za formę publikacji utworu
okoliczność, iż bezpośrednimi odbiorcami owych kopii są właściciele sal
kinowych, a nie publiczność jako taka44.
Aczkolwiek konwencja powszechna, inaczej niż konwencja berneńska,
mówi o dziełach podlegających ochronie, a nie o ich twórcach, trudno dopatrzyć się w tym jakiejkolwiek różnicy merytorycznej: wszak i tak w ostatecznym rachunku z ochrony korzystają określone podmioty – autorzy45.
Nie budzi również wątpliwości w doktrynie określenie podmiotu, którego obywatelstwo ma decydować o ochronie utworów nieopublikowanych:
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 71 i n. Inaczej: S. Durrande, La
notion…, s. 145–149.
45
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 69.
44
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Jest nim tylko i wyłącznie autor. Obywatelstwo podmiotów nabywających
prawo autorskie w sposób pochodny nie ma pod tym względem znaczenia46.
Zwięzłość postanowień art. II rodzi wątpliwości zwłaszcza co do
dwóch kwestii. Pierwszą z nich jest problem wewnętrznych granic konwencji, a mówiąc nieco inaczej – statusu dzieła w kraju jego pochodzenia.
Zostanie on omówiony niżej w punkcie 2. Już teraz wypada natomiast zająć się innym kontrowersyjnym zagadnieniem, a mianowicie interpretacją
art. II ust. 3. W odniesieniu do tego przepisu doktryna nie jest jednomyślna
nawet w kwestii zasadniczej, a mianowicie – czy powoduje on rozszerzenie zasięgu konwencji, czy jego zawężenie, czy może jedno i drugie zarazem. To ostatnie zapatrywanie co do roli art. II ust. 3 może się w pierwszej chwili wydać zgoła niezrozumiałe. Trzeba jednak pamiętać o tym, że
konwencja ma granice nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne. Zrównanie
miejsca zamieszkania47 z obywatelstwem państwa konwencyjnego może
oddziaływać na zasięg ochrony konwencyjnej jednocześnie w dwóch przeciwstawnych kierunkach w zależności od tego, które z granic mamy na
względzie48. Skoro, mówiąc w uproszczeniu, konwencji nie stosuje się do
własnych obywateli, przyznanie autorom obcym zamieszkałym na terenie
państwa konwencyjnego statusu identycznego ze statusem jego własnych
obywateli oznacza potencjalne zawężenie zasięgu konwencji w porównaniu z tym, jaki wyznaczają ust. 1 i 2 art. II. Ten właśnie skutek skorzystania przez określone państwo konwencyjne z możliwości przewidzianej w art. II ust. 3 eksponuje piśmiennictwo amerykańskie i niemieckie49.
W literaturze francuskiej natomiast omawiany przepis traktowany jest jako
podstawa rozszerzenia zasięgu ochrony konwencyjnej50. Teza o rozszerzeniu ochrony osób zamieszkałych w danym państwie w wypadku ich zrównania z autorami rodzimymi nie budzi zresztą zastrzeżeń; powstaje jednak
pytanie, czy istotnie będzie to ochrona wypływająca z konwencji – a o taką
Por. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 16 i n.; K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 84;
S. Stewart, International Copyright…, 6.06.
47
W oficjalnym tłumaczeniu konwencji na język polski jest mowa w tym kontekście o „osobie
zamieszkałej na terytorium Umawiającego się Państwa” (w tekście ang. – person domiciled, w tekście
fr. – personne domiciliée). Użycye tego sformułowania zaciera różnice między kryterium zastosowanym – w tekstach oryginalnych konwencji – w art. II ust. 3 a tym, którym operuje Protokół nr 1
załączony do konwencji. Co do tego protokołu zob. niżej s. 122.
48
Podobny, dwoisty wpływ na zasięg konwencji przypisują: W. Bappert, E. Wagner (Internationales
Urheberrecht…, s. 203) załączonemu do niej Protokołowi dodatkowemu nr 1.
49
Por. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 21; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…;
W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 225; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 44.
50
Por. M.C. Dock, Convention universelle sur le droit d’auteur [w:] Juris-Clasaeur-Propriété litteraire et artistique,
fasc. 24, 1974, s. 27 i n.; H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 69 i n. oraz przyp. 1.
46
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chodzi w art. II ust. 351. Przecież każde państwo ma prawo objęcia ochroną także autorów mających obce obywatelstwo – na obranych przez siebie
warunkach, a więc np. autorów osiadłych w nim. Jest to jednak kwestia
należąca do wewnętrznego ustawodawstwa danego państwa, jego prawa
obcych. Żaden przepis konwencji międzynarodowej nie jest do tego potrzebny. Z drugiej strony, jak będzie jeszcze o tym mowa, konwencja nie
ma zastosowania do własnych obywateli danego państwa, a zatem i do
osób w nim zamieszkałych, jeżeli na mocy miejscowego ustawodawstwa
zostały zrównane z tymi pierwszymi.
Wydaje się, że poglądy zwolenników tezy o rozszerzeniu ochrony na
podstawie analizowanego przepisu nie zawsze są konsekwentne. Tak np.
będąca zwolenniczką owej tezy M.C. Dock twierdzi zarazem, że skutek
zrównania domicylu z obywatelstwem państwa konwencyjnego ograniczony jest do państwa domicylu: pozostałe państwa konwencyjne mają
określać status zasymilowanych na tej podstawie autorów jedynie wedle
kryterium ich obywatelstwa52. Gdyby jednak rzeczywiście tak miało być,
to doprawdy nie wiadomo, na czym miałoby polegać dostrzegane przez
tę autorkę potencjalne rozszerzenie zasięgu konwencji przez art. II ust. 3.
Dlatego za bardziej konsekwentne należy uznać stanowisko H. Desbois,
który – podobnie jak Dock – upatruje we wspomnianym przepisie źródło
rozszerzenia zasięgu ochrony konwencyjnej, ale też przyjmuje zarazem, że
skutki zrównania cudzoziemców z obywatelami danego państwa rozciągają się również na pozostałe państwa należące do konwencji53.
Ewentualne uznanie ekstraterytorialnych skutków zrównania autorów
obcych mających miejsce zamieszkania w państwie konwencyjnym z jego
obywatelami powinno prowadzić do wniosku, że art. II ust. 3 stanowi potencjalne źródło zarówno rozszerzenia (z punktu widzenia jej granic zewnętrznych) ochrony konwencyjnej, jak i jej zawężenia (w płaszczyźnie granic wewnętrznych). Przypisanie natomiast skutkom zrównania charakteru
jedynie lokalnego uzasadniałoby wniosek, że art. II ust. 3 może prowadzić
tylko do zawężenia – „od wewnątrz” – zasięgu ochrony konwencyjnej.
Jak jednak ostatecznie należy ocenić zasięg skutków asymilacji przewidzianej w tym przepisie? Niełatwo zająć stanowisko w tej kwestii. Sądzę,
że na niejednoznaczności art. II ust. 3 poważnie zaciążyła okoliczność,
że przy tworzeniu tego przepisu w toku obrad genewskich przez dłuższy
Przepis ten zaczyna się wszak od słów: „W celu stosowania n i n i e j s z e j k o n w e n c j i […]
[podkr. M.C.D.]”.
52
M.C. Dock, Convention…, s. 28; A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 21; W. Bappert, E. Wagner,
Internationales Urheberrecht…, s. 204.
53
H. Desbois, La Convention…, s. 133 i n.
51
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czas wiązano ze sobą dwie różne kwestie: możliwość r o z s z e r z e n i a
zasięgu ochrony konwencyjnej na bezpaństwowców i uchodźców poprzez
zrównanie ich statusu z obywatelami państwa, w którym zamieszkują, oraz
możliwość o g r a n i c z e n i a („od wewnątrz”) oddziaływania konwencji
wobec twórców osiadłych w państwie konwencyjnym, a mających obywatelstwo innego państwa konwencyjnego54. Pierwsza z tych kwestii została
ostatecznie uregulowana odrębnie w Protokole nr 1 załączonym do konwencji; druga znalazła wyraz w treści art. II ust. 355. Jeżeli uwzględnimy
genezę tego przepisu, należałoby raczej opowiedzieć się za tym nurtem
jego interpretacji, który widzi w nim jedynie źródło ograniczenia zasięgu
konwencji, a skutki zrównania domicylu z obywatelstwem odnosi jedynie
do terytorium państwa, które takiego zrównania dokonało.
Niewątpliwe natomiast rozszerzenie granic zewnętrznych konwencji
(obok równoczesnego zawężenia jej granic wewnętrznych) wynika z załączonego do konwencji Protokołu nr 1 dotyczącego ochrony dzieł bezpaństwowców i uchodźców. Postanowienia Protokołu zasługują tym bardziej
na uwagę, że przystąpiła do niego również Polska.
Otóż zgodnie z ust. 1 Protokołu „bezpaństwowcy i uchodźcy mający stałe miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie będą przy
stosowaniu Konwencji z 1971 r. traktowani na równi z obywatelami
tego Państwa”. Jak z tego wynika, zrównanie wymienionych podmiotów
z obywatelami państwa, w którym mają oni stałe miejsce zamieszkania,
dokonuje się w tym wypadku bezpośrednio, na mocy postanowień Protokołu, nie zaś na podstawie wewnętrznego ustawodawstwa tego państwa. Po drugie, skutek ów wiąże wszystkie państwa konwencyjne, a nie
tylko państwo, w którym bezpaństwowcy lub uchodźcy zamieszkują.
W doktrynie zwraca się niekiedy uwagę na to, że pojęcie stałego miejsca
zamieszkania w rozumieniu Protokołu nr 1 jest szersze niż pojęcie domicylu w rozumieniu art. II ust. 3 konwencji56. W tłumaczeniu oficjalnym na język polski różnica ta uległa zatarciu; co gorsza, można chyba
nawet twierdzić, że przybrała postać niejako odwróconą: w kontekście
art. II ust. 3 jest mowa o wszelkim „zamieszkaniu” (na terytorium Umawiającego się Państwa), w Protokole nr 1 natomiast już tylko o „stałym
miejscu zamieszkania” (w Umawiającym się Państwie). Rezultat ten trudno uznać za fortunny.
Zob. Actes de la conférence intergouvernamentale du droit d’auteur, Genève 1952, s. 78 i n.
Formalnie rzecz biorąc, przepis ten nie ogranicza jednak swego zasięgu do ochrony twórców
będących obywatelami innego państwa konwencyjnego.
56
Tak: M.C. Dock, Convention…
54
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c. Porozumienia dwustronne
Kwestia zasięgu przedmiotowo-podmiotowego porozumień łączących
Polskę z ZSRR i Stanami Zjednoczonymi przedstawia się dużo prościej niż
kwestia zasięgu konwencji wielostronnych. Dotyczy to zwłaszcza „porozumienia” ze Stanami Zjednoczonymi. Przyjmuje ono tylko jedną podstawę ochrony, a mianowicie obywatelstwo. Tak więc ochrona na zasadzie
wzajemności przyznana została, poczynając od 16.02.1927 r., obywatelom
amerykańskim w Polsce57 (i odpowiednio: obywatelom polskim na obszarze Stanów Zjednoczonych). Porozumienie z ZSRR przyjmuje natomiast jako
podstawy wzajemnej ochrony praw autorskich aż trzy łączniki. Zgodnie mianowicie z art. II porozumienia „każda z Umawiających się Stron chroni prawa
autorskie obywateli […] drugiej Umawiającej się Strony oraz osób mających na
ich terytorium stałe miejsce zamieszkania […] do utworów literackich, naukowych i artystycznych niezależnie od miejsca pierwszego ich udostępnienia
publicznie, a takie prawa autorskie obywateli innych państw […] w odniesieniu do utworów po raz pierwszy udostępnionych publicznie na terytorium
PRL lub ZSRR”. Należy tu podkreślić, że w kontekście przesłanek ochrony
porozumienie operuje szerokim pojęciem „pierwszego udostępnienia utworu publiczności” w miejsce mającego dużo węższy zakres pojęcia publikacji–wydania występującego w konwencjach wielostronnych.
Porównanie porozumień dwustronnych z konwencjami wielostronnymi pod względem ich zasięgu przedmiotowo-podmiotowego prowadzi do
następujących wniosków. „Porozumienie” ze Stanami Zjednoczonymi jest
pod tym względem wchłonięte przez konwencję powszechną. Ta ostatnia
często nie będzie jednak miała w ogóle zastosowania, ustępując pierwszeństwa konwencji berneńskiej. Zgodnie bowiem z pkt (c) Deklaracji załączonej do art. XVII KP skutki zbiegu obydwu traktatów zostały uregulowane
następująco: w stosunkach między krajami związanymi konwencją berneńską konwencja powszechna nie będzie miała zastosowania w zakresie
dotyczącym ochrony dzieł, których krajem pochodzenia w myśl konwencji
berneńskiej jest jeden z krajów Związku Berneńskiego. Co się tyczy z kolei stosunku „porozumienia” z 1927 r. do konwencji berneńskiej, można
by twierdzić, że wykracza ono w pewnej mierze pod względem swego
zasięgu przedmiotowo-podmiotowego poza tę ostatnią. Polskę obowiązuje do dziś tekst rzymski konwencji, ten zaś, jak już wspomniano, nie
zapewnia ochrony obywatelom państw konwencyjnych, którzy dokonują pierwszej publikacji utworu w państwie spoza Związku Berneńskiego.
57
Zob. notę posła Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie z 4.02.1927 r. jak wyżej w przyp. 73
do rozdz. II.
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„Porozumienie” polsko-amerykańskie nie przewiduje takiego ograniczenia, o tyle więc wykracza poza konwencję berneńską w obowiązującej
Polskę redakcji. Okoliczność ta nie ma jednak właściwie znaczenia dla
oceny ewentualnego dalszego funkcjonowania „porozumienia” w praktyce. W razie bowiem dokonania pierwszej publikacji dzieła stworzonego
przez Polaka lub Amerykanina w państwie nienależącym do konwencji
berneńskiej krajem powstania utworu nie jest kraj związkowy, a w rezultacie znajduje zastosowanie konwencja powszechna. Tym razem nie wypiera
jej już konwencja starsza. Reasumując, „porozumienie” z 1927 r. wydaje
się całkowicie wchłonięte pod względem swego zasięgu przedmiotowo-podmiotowego przez obydwie konwencje łącznie, ponieważ zawsze któraś z nich znajdzie równolegle z nim zastosowanie.
Zasięg porozumienia polsko-radzieckiego wymaga porównania w zasadzie tylko z zasięgiem konwencji powszechnej58. Wydaje się, że wykracza
ono w pewnej mierze poza tę konwencję. Wiąże się to ze znacznie szerszym
znaczeniem pojęcia pierwszego udostępnienia publiczności w porównaniu z pojęciem pierwszej publikacji w rozumieniu konwencji powszechnej.
Utwory obywateli państw innych niż ZSRR udostępnione po raz pierwszy
publiczności na terenie Związku Radzieckiego w postaci np. przedstawienia teatralnego korzystają w Polsce z ochrony na podstawie porozumienia,
chociaż okoliczność ta sama w sobie nie zapewnia im ochrony na mocy
konwencji powszechnej. Także stałe zamieszkiwanie na terytorium ZSRR
automatycznie zapewnia ochronę na podstawie porozumienia, podczas
gdy nie gwarantuje ono samo przez się ochrony wypływającej z konwencji
powszechnej. Ażeby ją uzyskać, niezbędne byłoby wydanie przez Związek
Radziecki przepisów zrównujących osoby zamieszkałe na jego terytorium
z obywatelami radzieckimi, a i w takim wypadku przyznanie tym osobom
ochrony w innych państwach konwencyjnych nie byłoby sprawą oczywistą59.
2. Wewnętrzne granice konwencji – kraj pochodzenia dzieła
Konwencje międzynarodowe zawierające ujednolicone normy szeroko rozumianego prawa prywatnego mają z reguły zasięg ograniczony do
tzw. sytuacji międzynarodowych (międzynarodowych stanów faktycznych).
Konwencje z dziedziny prawa autorskiego nie są pod tym względem wyjątkiem. Jest to o tyle naturalne, że z założenia mają one modyfikować krajowe
58
Może się jednak zdarzyć, że w następstwie pierwszego wydania dzieła w państwie należącym
do Związku Berneńskiego obywatel ZSRR uzyska ochronę wypływającą z konwencji berneńskiej,
m.in. w Polsce.
59
Por. wyżej (s. 120 i n.) na temat kontrowersji co do sposobu interpretacji art. II ust. 3 KP.
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prawo obcych. Pierwotnym celem tych konwencji jest nie tyle ujednolicenie
prawa materialnego właściwego dla sytuacji „z elementem zagranicznym”
i usunięcie tym samym niektórych trudności charakterystycznych dla prawa
międzynarodowego prywatnego60, co przede wszystkim zapewnienie obcym
autorom ochrony co do zasady, skoro na gruncie ustawodawstw krajowych
tak często są oni dyskryminowani. Wydaje się, że ocenę tę można odnieść
także do konwencji berneńskiej, chociaż zawiera ona stosunkowo dobrze
rozwinięte normy materialnego prawa jednolitego. Te ostatnie gwarantują
twórcom obcym już nie tylko – jak to czyni zasada asymilacji – zrównanie
z autorami miejscowymi, ale również określony poziom ochrony mieszczącej się w granicach tzw. minimum konwencyjnego61. O tyle więc konwencja
berneńska realizuje zarazem dalszy cel w postaci ujednolicenia prawa autorskiego w stosunkach międzynarodowych.
Doktryna prawa międzynarodowego prywatnego nie ma ustalonego poglądu na to, czy ograniczenie zasięgu prawa ujednoliconego do międzynarodowych stanów faktycznych jest zjawiskiem korzystnym, czy też należy je
oceniać raczej negatywnie62. Dostrzegany jest w każdym razie pewien aspekt
pozytywny tego zjawiska. Umożliwia ono mianowicie przystępowanie do
konwencji również państwom, których ustawodawstwo wewnętrzne wykazuje daleko posunięte odchylenia od norm prawa ujednoliconego63. Sprzyja to ekspansji przestrzennej konwencji „na zewnątrz”. Z drugiej strony
utrzymywanie na dłuższą metę rozbieżności między ustawodawstwem wewnętrznym państwa konwencyjnego i materialnymi przepisami konwencji
nie jest zjawiskiem korzystnym dla takiego państwa, ponieważ prowadzi do
zróżnicowania ochrony autorów zagranicznych i rodzimych na niekorzyść
tych ostatnich. Dlatego zwykle państwa, których ustawodawstwa wyraźnie
odbiegają (na niekorzyść) od minimalnego poziomu ochrony wypływającej z konwencji, starają się z biegiem czasu dostosować je do owego minimum. Następuje przejmowanie norm konwencyjnych do ustawodawstwa
wewnętrznego, a co najmniej znaczne upodobnianie się systemów prawa
krajowego do międzynarodowego prawa ujednoliconego64. Reasumując,
wyłączenie działania konwencji w sytuacjach krajowych nadaje im elastyczność sprzyjającą przyciąganiu do nich większej liczby państw, niż by to było
Zdaniem J. Krophollera przy bliższej analizie korzyść ta okazuje się zresztą dość względna. Zob.
J. Kropholler, Internationales Einheitsrecht, s. 169.
61
Na temat tego pojęcia zob. niżej rozdz. IV, pkt 2a.
62
Por. J. Kropholler, Internationales Einheitsrecht, s. 169; B. Lemhöfer, Die Beschränkung…, s. 415.
63
Por. J. Kropholler, Internationales Einheitsrecht, s. 168.
64
Proces ten opisuje B. Lemhöfer ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji ustawodawstw państw
należących do konwencji berneńskiej. Zob. B. Lemhöfer, Die Beschränkung…, s. 416–420.
60
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możliwe w razie poddania przepisom konwencji również sytuacji krajowych,
a na dłuższą metę wyzwala mechanizmy powodujące stopniowe wzajemne
upodobnianie się ustawodawstw państw konwencyjnych.
Określenie sytuacji międzynarodowych podlegających ochronie – czy
odwrotnie: sytuacji krajowych wyłączonych spod działania konwencji – jest
do pewnego stopnia sprawą otwartą. O tym, jakie okoliczności przesądzają „międzynarodowy” lub „krajowy” charakter pewnych sytuacji, decydują
same konwencje. Wchodzić tu mogą w grę różne kryteria, a nie wyłącznie obywatelstwo. Wyłączenie sytuacji krajowych spod działania konwencji
niekoniecznie musi więc być utożsamione z brakiem jej zastosowania do
własnych obywateli. Konwencje nie operują zresztą określeniami „sytuacja
międzynarodowa” lub „sytuacja krajowa”. Ograniczenie zasięgu prawa ujednoliconego „od wewnątrz” wynika w nich zwykle pośrednio z przepisów
określających przesłanki ochrony konwencyjnej65. Według B. Lemhöfera nawet wówczas, gdy konwencja nie zawiera przepisów wyraźnie wskazujących
na wspomniane wyżej ograniczenie jej zasięgu, doktryna i orzecznictwo
przyjmują to ograniczenie jako zrozumiałe niejako samo przez się66.
Zdarza się niekiedy, że przepisy ujednoliconego prawa materialnego mają
zastosowanie także do krajowych stanów faktycznych, mówiąc w uproszczeniu – „do własnych obywateli”. Poza wyjątkowym przypadkiem konwencji
wekslowych i czekowych takie rozszerzenie zasięgu prawa ujednoliconego
wynika jednak nie z samej konwencji, lecz z wewnętrznego ustawodawstwa niektórych państw konwencyjnych. Rozwiązania takie można spotkać
również w dziedzinie prawa autorskiego67. Nie zmienia to faktu, że same
konwencje berneńska i powszechna ograniczają swój zasięg „od wewnątrz”,
eliminując sytuacje, które umownie można nazwać krajowymi.
a. Konwencja berneńska
Pojęcie kraju powstania dzieła pełniło – i nadal zresztą pełni – w konwencji berneńskiej różne funkcje. Jak już wspomniano, doktryna operuje nim
niekiedy w charakterze „syntetycznej” przesłanki ochrony konwencyjnej.
W takim ujęciu pojęcie kraju powstania utworu należałoby wiązać z zagadnieniem zewnętrznych granic konwencji. W innej jednak roli występuje ono
65
Bliżej na temat techniki rozgraniczania sytuacji międzynarodowych od wewnętrznych oraz struktury konwencyjnych Abgrenzungsnormen zob. B. Lemhöfer, Die Beschränkung…, s. 421–423 oraz
J. Kropholler, Internationales Einheitsrecht, s. 189–192.
66
B. Lemhöfer, Die Beschränkung…, s. 414 i n.
67
B. Lemhöfer (Die Beschränkung…, s. 417, przyp. 56) powołuje w tym kontekście m.in. art. 68bis
szwajcarskiej ustawy o pr.aut. z 1922 r. (dodany przez ustawę z 1955 r.) oraz belgijską ustawę
z 27.07.1953 r. o stosowaniu do obywateli belgijskich niektórych przepisów tekstu brukselskiego.
Podobne rozwiązanie przewiduje w art. 7 projekt nowej polskiej ustawy o pr.aut.
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w tekście samej konwencji. Dochodzenie ochrony w kraju powstania utworu
stanowi mianowicie swoistą przesłankę negatywną ochrony i w tym właśnie
państwie ochrona nie przysługuje, chociaż poza tym dzieło jest chronione
we wszystkich krajach należących do konwencji. W kraju powstania utworu
jego status wyznaczają jedynie przepisy ustawodawstwa wewnętrznego.
Przedstawiona tu zasada została sformułowana w tekście rzymskim
konwencji berneńskiej w sposób następujący:
„Art. 4(l) Autorzy należący do jednego z krajów związkowych korzystają w k r a j a c h i n n y c h n i ż k r a j p o w s t a n i a d z i e ł a [podkr.
M.C.D.] z praw […]”68. Pojęcie kraju powstania dzieła zostało zdefiniowane w ust. 3 tego samego artykułu. Zgodnie z nim „za kraj powstania
dzieła uważa się: co do utworów nieogłoszonych – kraj, w którym po raz
pierwszy zostały ogłoszone, co do utworów zaś ogłoszonych jednocześnie w kilku krajach związkowych – ten z krajów, którego ustawodawstwo
przyznaje najkrótszy czas ochrony. Co do utworów ogłoszonych jednocześnie w kraju nienależącym do Związku i w kraju związkowym ten drugi
uważany jest wyłącznie za kraj powstania utworu”.
Pojęcie kraju powstania dzieła uległo pewnym modyfikacjom w późniejszych niż rzymska redakcjach konwencji. Zmiany wprowadzone do
tekstu brukselskiego nie miały zasadniczego znaczenia. Bardziej istotne
modyfikacje nastąpiły natomiast w toku obrad konferencji sztokholmskiej. W ślad za zmianą w przesłankach ochrony polegającą na zwiększeniu znaczenia łącznika obywatelstwa kosztem łącznika miejsca pierwszej
publikacji nastąpiła „symetryczna” zmiana pojęcia kraju powstania w stosunku do części utworów opublikowanych. W wypadku pierwszej publikacji w państwie związkowym krajem powstania utworu jest – podobnie
jak w tekstach wcześniejszych – to państwo. Jeżeli natomiast publikacja
następuje poza terenem Związku Berneńskiego, krajem powstania utworu
jest, podobnie jak w wypadku utworów nieopublikowanych, kraj, którego
obywatelem jest autor69. Ściśle rzecz biorąc, art. 5 ust. 4 lit. (c) t.par. mówi
68
Podobnie art. 6 ust. 1 stanowi, że „autorzy nienależący do żadnego z krajów związkowych, którzy po raz pierwszy ogłaszają swoje utwory w jednym z tych krajów, korzystają […] w i n n y c h
[podkr. M.C.D.] krajach związkowych z praw przyznanych im przez konwencję”.
69
Zob. art. 5 ust. 4 t.par. Dlatego trudno w pełni się zgodzić z J. Serdą, gdy pisze (w: Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 414), że na konferencji sztokholmskiej nastąpiło zatarcie różnicy pomiędzy utworami nieopublikowanymi a opublikowanymi w zakresie pojęcia kraju powstania
utworu i że twórca z kraju należącego do Związku korzysta odtąd z ochrony dzieł opublikowanych
i nieopublikowanym „tylko według zasady osobowej, bez względu na to, gdzie nastąpiło pierwsze
opublikowanie”. Każde z tych twierdzeń jest trafne tylko w części. Podobnie wypada ocenić równie
krańcowe, lecz niejako przeciwstawne w stosunku do poglądu Serdy stanowisko, według którego
„jakiekolwiek byłoby obywatelstwo autora, krajem powstania utworu jest zawsze kraj pierwszej
publikacji”. Zob. W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 83.
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w tym ostatnim wypadku o państwie związkowym, którego obywatelem
jest autor. Sformułowanie to sugeruje, że na gruncie tekstu paryskiego
pojęcie kraju powstania dzieła może być odnoszone jedynie do utworów
podlegających ochronie konwencyjnej, innymi słowy – że utwory niechronione przez konwencję „nie mają kraju powstania”. Osobiście nie uważam takiego ograniczenia zasięgu pojęcia kraju powstania dzieła za trafne.
Konwencja nie reguluje wprawdzie statusu utworów, które nie mieszczą
się w jej granicach zewnętrznych, nie powinno to jednak stać na przeszkodzie stwierdzeniu, że w danym wypadku krajem powstania dzieła jest
państwo nienależące do Związku (z oczywistym tego skutkiem w postaci
braku ochrony konwencyjnej dla takiego dzieła). Jest to właściwie kwestia faktu. Zawężenie zakresu pojęcia kraju powstania utworu wyłącznie
do kręgu państw konwencyjnych należy zapewne tłumaczyć dokonanym
w 1967 r. rozgraniczeniem unormowania przesłanek ochrony (art. 3 i 4)
i kraju powstania dzieła (art. 5 ust. 4), a przede wszystkim uznaniem wtórnego charakteru określenia kraju powstania dzieła w stosunku do ustalenia, czy spełnione są w ogóle przesłanki ochrony70.
W odniesieniu do nieopublikowanych lub opublikowanych w państwie
spoza Związku utworów kinematograficznych oraz utworów architektonicznych i sztuk plastycznych stanowiących element nieruchomości art. 5
ust. 4 lit (c) t.par. przewiduje rozwiązania specjalne. W wypadku dzieł kinematograficznych krajem powstania jest wówczas państwo konwencyjne,
w którym producent ma swą siedzibę lub miejsce zamieszkania; w wypadku dzieł architektonicznych i plastycznych natomiast – kraj, w którym się
one znajdują. Szczególne zasady dotyczą także ustalenia kraju powstania
dzieła w przypadkach publikacji równoczesnej.
Pewne wątpliwości mogą powstać co do kraju powstania dzieła autora
niebędącego obywatelem państwa związkowego, ale mającego w tym państwie miejsce zamieszkania. Wydaje się, że za kraj powstania należy w tym
wypadku uznać kraj miejsca zamieszkania71.
Jeśli chodzi o dobór kryteriów determinujących kraj powstania utworu, rozwiązanie przyjęte w 1967 r. uwzględnia niektóre postulaty zgłaszane
uprzednio w tej materii przez doktrynę72. Generalnie zwiększyło się znaczenie łącznika obywatelstwa, jednakże nie aż w takim stopniu, jak to postulowali niektórzy autorzy. Proponowane swego czasu przez G. Koumantosa
Por. R. Plaisant, Droit international; H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 130,
przyp. 1.
71
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 147.
72
Por. np. A. Françon, À propos…, s. 37.
70
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oparcie ochrony konwencyjnej wyłącznie na obywatelstwie jednego z państw
związkowych73 pociągnęłoby za sobą generalne utożsamienie kraju powstania utworu z krajem, którego obywatelem jest autor. Z kolei uwzględnienie
postulatów A. Trollera74 prowadziłoby do całkowitego wyeliminowania
pojęcia kraju powstania utworu z tekstu konwencji. Pomijając już to, że
ten ostatni postulat wymagałby przeredagowania wszystkich przepisów,
w których występuje pojęcie kraju powstania utworu, jego likwidacja utrudniłaby wytyczenie wewnętrznej granicy konwencji, czyli wyodrębnienie sytuacji „krajowych”.
Treść przepisów zawierających definicję kraju powstania dzieła prowadzi do wniosku, że kraj ten może ulec zmianie w czasie trwania prawa autorskiego. Dojdzie do tego przede wszystkim wówczas, gdy twórca będący
obywatelem państwa konwencyjnego dokona pierwszej publikacji swego
dzieła w innym państwie należącym do konwencji. Skutek w postaci zmiany kraju powstania utworu w takiej sytuacji wystąpiłby zarówno w świetle
tekstu rzymskiego, jak i późniejszych. Doktryna dostarcza jeszcze innych
przykładów zmiany kraju powstania utworu75. W orzecznictwie rozważany był natomiast skomplikowany przypadek ewentualnej zmiany kraju
powstania dzieła w następstwie przystąpienia państwa konwencyjnego do
późniejszego tekstu konwencji niż wiążący je dotychczas76.
Jeszcze poważniejsze problemy niż te, które wiążą się ze zmianą kraju
powstania dzieła, mogłyby wyniknąć w razie wielości krajów powstania
jednego i tego samego utworu. Ze względu na brzmienie przepisów konwencji odwołujących się w pewnych sytuacjach do ustawodawstwa obowiązującego w kraju powstania dzieła, takich jak np. art. 7 ust. 2 i 377 oraz
art. 18 ust. 1, sytuacja taka byłaby wysoce niepożądana. Treść przepisów
określających kraj powstania jest dowodem tego, że twórcy konwencji
świadomie starali się nie dopuścić do sytuacji, w której utwór miałby więcej niż jeden kraj powstania. W wypadkach równoległej realizacji kilku
łączników, z których każdy wskazuje na inne państwo jako na kraj powstania utworu, konwencja stara się ustalić między nimi określoną hierarchię
G. Koumantos, La notion…, s. 41.
Zob. wyżej pkt 1, s. 117, przyp. 36.
75
Por. W. Nordemann, Zur Ermittlung des Ursprungslandes nach der RBÜ, GRUR Int. 1983, z. 6–7 i n.
oraz podaną tam literaturę. Zob. ponadto: F. Zoll, Polska ustawa…, s. 158.
76
Chodziło tu o casus ochrony praw autorskich Pucciniego w RFN. Por. wyroki LG München
z 12.01.1982 r. (jak w przyp. 54 do rozdz. I) i OLG München z 3.02.1983 (jak w przyp. 49 do rozdz. I),
jak również komentarze doktryny: E. Ulmer, Zur Schutzdauer ausländischer Werke in der Bundesrepublik
Deutschland und Österreich, GRUR Int. 1983, z. 2; W. Nordemann, Zur Ermittlung…; H. Flechsig, Rückwirkung der RBÜ und einschlägiges Urheberrecht des Schutzlandes, GRUR Int. 1984, z. 1, s. 7–11.
77
Tekstu rzymskiego. Por. art. 7 ust. 8 t.par.
73
74
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i wybrać spośród nich jedyny miarodajny. Niestety, zasada jednego kraju
powstania dzieła nie została jednak zrealizowana ze stuprocentową konsekwencją; być może zresztą nie było to w ogóle możliwe. O kwalifikacji
danego państwa jako kraju powstania utworu decydują określone fakty,
a bogactwo możliwych sytuacji jest tak duże, że konstrukcje normatywne
mogą je uwzględniać tylko do pewnego stopnia. Jakkolwiek zatem byłoby
to niedogodne, trudno wykluczyć możliwość zaistnienia sytuacji, w której
dzieło będzie mieć w tym samym momencie więcej niż jeden kraj powstania78. Rację ma jednak S. Bergström, że praktyczne znaczenie owych „kłopotliwych” przypadków nie powinno być przeceniane79.
Wspomniano już, że zasada wyłączenia ochrony konwencyjnej w sytuacjach „wewnętrznych” nie musi się w pełni pokrywać z wyłączeniem ochrony w stosunku do własnych obywateli. Tak właśnie ma się rzecz w przypadku
konwencji berneńskiej. Sytuacje krajowe zostały w niej związane z pojęciem
kraju powstania utworu, ten zaś, jak pamiętamy, wyznaczany jest w różnych
sytuacjach za pomocą różnych kryteriów. Przynależność twórcy do państwa
konwencyjnego jest tylko jednym z nich. Stwarza to okazję do rozchodzenia
się znamion sytuacji wewnętrznej i krajowego obywatelstwa autora. W rezultacie mogą powstać hybrydy w postaci „krajowych dzieł zagranicznych
autorów”, jak je nazywa B. Khadjavi-Gontard80, a z drugiej strony – „zagranicznych dzieł autorów krajowych”81, aby strawestować przytoczone
przed chwilą określenie. W wypadku tych ostatnich wchodzi ewentualnie
w grę ochrona własnych obywateli na podstawie konwencji, w szczególności w granicach zawartego w niej minimum ochrony. To sporne w doktrynie
zagadnienie wykracza jednak poza ramy tematu niniejszej pracy. Rozważenia
wymaga natomiast sytuacja „krajowych dzieł zagranicznych autorów”.
W zasadzie, iż konwencja berneńska nie ma zastosowania w kraju powstania utworu, istnieje pewien wyłom. Wspomniana zasada dotyczy zawartych w konwencji norm merytorycznych ujednoliconego prawa autorskiego. Ochrona wypływająca z konwencji nie sprowadza się jednak wyłącznie
do minimum konwencyjnego. Jej fundament stanowi zasada asymilacji. Jeżeli twórca będący obywatelem państwa należącego do konwencji dokona
A. Françon (À propos…, s. 36) zdaje się wykluczać taką ewentualność, natomiast dopuszczają jej
zaistnienie S. Bergström, Schutzprinzipien…, s. 240 i n.; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit
d’auteur…, s. 83.
79
S. Bergström, Schutzprinzipien…, s. 241.
80
B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 48, przyp. 39.
81
Pod pojęciem tym rozumiem przypadki, w których obywatel państwa konwencyjnego dokonuje
pierwszej publikacji swego dzieła w innym państwie konwencyjnym. To ostatnie jest wówczas krajem powstania utworu, toteż w nim, a już nie w macierzystym kraju autora, wyłączona jest ochrona
na mocy konwencji. Zob. jednak art. 5 t.rz. (art. 5 ust. 3 zd. 2 t.par.).
78
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pierwszego wydania swego dzieła w innym państwie konwencyjnym, zapewni sobie przez to pełną ochronę we wszystkich państwach związanych
konwencją – z wyjątkiem kraju powstania utworu. W tym ostatnim państwie autor ten – z racji swego obywatelstwa – jest jednak twórcą obcym
i jako taki może być dyskryminowany przez miejscowe ustawodawstwo
niezależnie od faktu pierwszego wydania utworu w tym właśnie kraju. Rezultat taki byłby cokolwiek paradoksalny z punktu widzenia założeń konwencji. Dlatego przewiduje ona zrównanie praw takiego twórcy z prawami
autorów rodzimych82. Można więc powiedzieć, że w opisanej sytuacji konwencja nie ma zastosowania (w zakresie swych przepisów materialnych),
ale zarazem je ma (o tyle, o ile eliminuje ewentualne niekorzystne dla twórcy normy miejscowego prawa obcych na rzecz zasady asymilacji). Sytuacja
wspomnianego twórcy w kraju powstania utworu jest wprawdzie mniej
korzystna niż w innych państwach konwencyjnych, ale to samo można powiedzieć o sytuacji autorów miejscowych: oni także nie mogą się powołać
na konwencyjne minimum ochrony.
Dzieła opublikowane po raz pierwszy przez twórców mających obywatelstwo jednego z państw konwencyjnych w innym państwie konwencyjnym nie wyczerpują jeszcze ogółu „krajowych dzieł obcych autorów”.
Pierwsze wydanie w państwie należącym do konwencji zapewnia ochronę
także autorom nienależącym do żadnego z państw konwencyjnych. Zapewnia – ale nie w kraju powstania dzieła, ściślej zaś mówiąc, nie zapewniałoby im jej w tym kraju w ogóle, gdyby nie art. 6 ust. 1. Przepis ten
stanowi: „Autorzy nienależący do żadnego z krajów związkowych, którzy
po raz pierwszy ogłaszają swoje utwory w jednym z tych krajów, korzystają
w nim z tych samych praw, co i autorzy krajowi”83. Dzięki postanowieniom
przytoczonego artykułu autorzy spoza Związku Berneńskiego korzystają
więc w państwie pierwszej publikacji swego dzieła z ochrony „w połowie”:
nie mają możliwości powołania się na minimum konwencyjne, natomiast
zrównani są z autorami miejscowymi. Jest to więc rozwiązanie analogiczne
do omówionego poprzednio. Istnieje jednak pewna różnica. W stosunku
do autorów niemających obywatelstwa żadnego spośród państw konwencyjnych istnieje mianowicie możliwość zastosowania retorsji84.
Gdyby w przyszłości, jak zdają się to postulować niektórzy autorzy85,
pojęcie kraju powstania dzieła zostało w większym stopniu związane z kryterium obywatelstwa państwa konwencyjnego, krąg sytuacji, w których
Zob. art. 5 t.rz. Por. też art. 5 ust. 3 zd. 2 t.par.
Także ten przepis znalazł w tym zakresie swój odpowiednik w art. 5 ust. 3 zd. 2 t.par.
84
Bliżej na ten temat zob. pkt 1a oraz niżej rozdz. IV, pkt 2b.
85
G. Koumantos, La notion…, s. 41; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 76.
82
83
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konwencja znajduje zastosowanie jedynie w zakresie nakazu asymilacji
twórców obcych z miejscowymi, uległby odpowiedniemu zmniejszeniu.
b. Konwencja powszechna
W odróżnieniu od konwencji berneńskiej konwencja powszechna w ogóle nie posługuje się pojęciem kraju pochodzenia utworu w przepisach określających jej zasięg. Wytyczenie granic wewnętrznych tej konwencji może
więc nastąpić wyłącznie w drodze interpretacji art. II formułującego przesłanki ochrony konwencyjnej. Wykładnia wspomnianego przepisu pod tym
kątem nie jest zadaniem łatwym; splatają się w nim nie tylko problemy zewnętrznych i wewnętrznych granic konwencji, ale także konstrukcji i treści
wynikającej z niej ochrony.
W doktrynie spotyka się niekiedy pogląd, że konwencja powszechna
implicite nawiązuje do pojęcia kraju powstania dzieła86. Zwolennicy tej tezy
starają się w rezultacie określić treść owego pojęcia na gruncie konwencji –
mimo braku jakiejkolwiek definicji zawartej w niej samej – aby następnie
powołać się na znaną z konwencji berneńskiej zasadę, w myśl której konwencja nie ma zastosowania w kraju powstania utworu. Efekty tych zabiegów nie są moim zdaniem w pełni zadowalające. Proponowane definicje
kraju powstania nie znajdują dostatecznie pewnej podstawy w brzmieniu
przepisów określających przesłanki ochrony87, a przy tym nie obejmują
ogółu możliwych przypadków. Poza tym często zawisają one w powietrzu.
Autorzy, którzy zadali sobie trud ich konstruowania, wydają się następnie
zapominać, jakiemu celowi pojęcie kraju powstania miało służyć. W rezultacie nie uzyskujemy jednoznacznej oceny przypadków granicznych,
najtrudniej poddających się kwalifikacji. Znamienne jest, że z jednej strony
H. Desbois i inni autorzy francuscy, z drugiej zaś K. Knap i O. Kunz nie
udzielają w gruncie rzeczy wyraźnej odpowiedzi na pytanie, jaki jest status
autorów będących obywatelami jednego z państw konwencyjnych, a publikujących swe utwory po raz pierwszy w innym państwie konwencyjnym,
w każdym z wymienionych dwóch państw88. Innymi słowy, czy mogą się
oni powołać na konwencję powszechną w kraju pierwszej publikacji, czy
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 77. Pojęciem kraju powstania dzieła
na gruncie konwencji powszechnej operują też: K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 98 i n.
W odniesieniu do obydwu konwencji łącznie używa go B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 66.
87
Tak np., wbrew twierdzeniu K. Knapa i O. Kunza, z art. II ust. 1 nie wynika bynajmniej w sposób
jednoznaczny, jakoby krajem powstania utworów opublikowanych w państwie konwencyjnym było
zawsze – więc także w odniesieniu do dzieł obywateli innego państwa konwencyjnego – pierwsze
z tych państw.
88
Zob. niżej, s. 134.
86
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w kraju macierzystym autora, czy może w obydwu, czy wreszcie w żadnym
z nich. Wydedukowane uprzednio z przepisów o przesłankach ochrony
pojęcie kraju powstania dzieła bynajmniej nie przybliża jego zwolenników do klarownej oceny tego przypadku. Uchwycenie stanowiska Knapa
i Kunza jest dodatkowo utrudnione przez fakt, że autorzy ci starają się
dać syntetyczny obraz granic ochrony na gruncie konwencji berneńskiej
i powszechnej równocześnie. Złożoność problematyki jest jednak tak
duża, wzajemne relacje łączników w poszczególnych wariantach stanów
faktycznych tak skomplikowane, że przy istnieniu ewidentnych różnic
w brzmieniu odpowiednich przepisów obydwu konwencji próba ujęcia
łącznego, które byłoby zarazem i przejrzyste, i całkowicie precyzyjne, wydaje się z góry skazana na niepowodzenie.
Bardziej owocne według mnie jest pragmatyczne podejście A. Bogscha
do omawianego problemu. Zamiast proponować uogólnienia zawierające
bądź to niedopowiedzenia, bądź wewnętrzne sprzeczności, bądź wreszcie
odrywające się od brzmienia konwencji, autor ten operuje metodą drobiazgowej analizy jej przepisów. Z bogactwa możliwych sytuacji wyodrębnia
on poszczególne warianty i kolejno rozważa, czy konwencja znajduje zastosowanie do każdego z nich89. Można zresztą dyskutować, czy wszystkie
wnioski Bogscha zasługują na aprobatę. Wielkim walorem jego stanowiska
jest jednak jego klarowność.
Normatywne oparcie dla odpowiedzi na pytanie o wewnętrzne granice
konwencji powszechnej znajdujemy w jej art. II. Przypomnijmy, że przepis ten stanowi w swym ust. 1: „Opublikowane dzieła obywateli każdego
Umawiającego się Państwa, jak też dzieła opublikowane po raz pierwszy
na terytorium jednego z tych Państw, korzystają w k a ż d y m i n n y m
U m a w i a j ą c y m s i ę P a ń s t w i e [podkr. M.C.D.] z ochrony”. Podobnie ust. 2 tego samego artykułu zapewnia ochronę nieopublikowanym
dziełom obywateli każdego Umawiającego się Państwa „w k a ż d y m
i n n y m [podkr. M.C.D.] Umawiającym się Państwie”. Kilka punktów wydaje się tutaj bezspornych. Po pierwsze, to, że autor będący obywatelem
państwa konwencyjnego i dokonujący pierwszej publikacji w tym właśnie
państwie nie może powoływać się w nim na konwencję. Jest to sytuacja
czysto krajowa: państwo ojczyste autora nie jest w tym wypadku w żadnym
sensie państwem „innym” w rozumieniu art. II ust. 1. Po drugie, autor niebędący obywatelem państwa konwencyjnego, który publikuje utwór po raz
pierwszy w takim państwie, nie korzysta w nim z żadnej ochrony na mocy
89

Por. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 12–15.
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konwencji. I to państwo nie jest bowiem „innym” w rozumieniu art. II
ust. 1. Należy tu podkreślić różnicę między konwencją powszechną a berneńską w tym zakresie: jak pamiętamy, ta ostatnia w art. 6 ust. 1 zapewnia
w kraju pierwszej publikacji asymilację twórców obcych z miejscowymi.
Stosunkowo jednomyślnie oceniana, aczkolwiek już mniej oczywista niż
dwie wskazane wyżej, jest kwestia ochrony autorów mających obywatelstwo
jednego z państw konwencyjnych, a publikujących dzieło po raz pierwszy
w innym państwie konwencyjnym, w tym ostatnim państwie. Przeważa zapatrywanie, że jest to państwo „inne”, jako że nie jest ono państwem ojczystym autora; może się on zatem powołać w nim na konwencję90. Do
innego wniosku, jak się wydaje, powinna prowadzić koncepcja K. Knapa
i O. Kunza. Zdaniem tych autorów krajem powstania dzieł opublikowanych
w „innym”91 państwie konwencyjnym jest zawsze kraj pierwszej publikacji
niezależnie od obywatelstwa autora92. Gdyby zatem pojęciu kraju powstania
utworu na gruncie konwencji powszechnej przypisać rolę podobną do tej,
jaką odgrywa ono w konwencji berneńskiej, wypadałoby uznać, że w tym
właśnie państwie ochrona konwencyjna nie przysługuje. Knap i Kunz nie
dochodzą jednak do tego wniosku. Mimo że za kraj powstania utworu uznali kraj pierwszej publikacji, ich zdaniem twórcy mający obywatelstwo innego
państwa konwencyjnego mogą się w owym kraju powstania powołać na zasadę asymilacji93. Na jakiej podstawie – tego niestety autorzy ci nie wyjaśniają. A przecież konwencja powszechna nie zawiera odpowiednika nie tylko
art. 6 ust. 1 KB, ale także jej art. 5. Gdyby już w ogóle podjąć próbę konstruowania pojęcia kraju powstania dzieła na gruncie konwencji powszechnej, to
w świetle art. II ust. 1 należałoby według mnie dać pierwszeństwo kryterium
obywatelstwa i za kraj powstania dzieła stworzonego przez obywatela państwa konwencyjnego uznać jego państwo ojczyste – niezależnie od miejsca
pierwszej publikacji utworu. Tylko przy takim punkcie wyjścia zasada braku
zastosowania konwencji w kraju powstania utworu wyłączałaby możliwość
powołania się na konwencję w państwie ojczystym autora, a nie w państwie
pierwszej publikacji – innym niż kraj powstania. Ten sam rezultat można
jednak osiągnąć bezpośrednio dzięki wykładni art. II ust. 1, w ogóle bez
posługiwania się pojęciem kraju powstania utworu.
Por. tamże, s. 13. Taki sam wniosek wynika pośrednio z wywodów W. Bapperta i E. Wagnera (Internationales Urheberrecht…, s. 220), S. Stewarta (International Copyright…, 6.05) oraz H. Püschela (Internationales Urheberrecht, s. 84). Odmienne, jak się wydaje, stanowisko zajmują: H. Desbois, A. Françon,
A. Kerever, Les conventions…, s. 78.
91
Niż to, którego obywatelem jest autor.
92
K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 98 i n.
93
Tamże, s. 99.
90
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Ażeby wyczerpać zagadnienie granic wewnętrznych ochrony wypływającej z konwencji powszechnej, należałoby jeszcze w zasadzie rozważyć sytuację twórców będących obywatelami państwa konwencyjnego, którzy dokonują pierwszej publikacji w innym państwie konwencyjnym, w ich kraju
ojczystym. Interesujące to zagadnienie jest niesłychanie sporne w doktrynie.
Ze względu jednak na to, że wykracza ono poza ramy pracy poświęconej
sytuacji twórców obcych w danym kraju, omawianie go w tym miejscu nie
jest celowe.
Dodatkowe elementy do zagadnienia granic wewnętrznych konwencji wnosi ust. 3 art. II. O kontrowersjach związanych z wykładnią tego
przepisu była już mowa wcześniej, przy omawianiu jego znaczenia dla wytyczenia zewnętrznych granic ochrony konwencyjnej. Mniej trudności nastręcza jego interpretacja w kontekście zagadnienia omawianego obecnie.
Przewidziana w art. II ust. 3 możliwość zrównania przez ustawodawstwo
wewnętrzne państwa konwencyjnego autorów zamieszkałych w tym państwie, lecz niebędących jego obywatelami, z twórcami rodzimymi pociąga za sobą pozbawienie ich tym samym możliwości powołania się w tym
państwie na konwencję94. Status tych autorów nie będzie więc gorszy od
statusu twórców krajowych określonego miejscowym ustawodawstwem,
ale też nie lepszy. W szczególności nie dotyczą ich wówczas przewidziane
w art. III ust. 1 ułatwienia w zakresie wymaganych przez niektóre państwa
formalności – skoro zgodnie z art. III ust. 2 nie dotyczą one twórców
będących obywatelami tych państw. Rozważany w aspekcie granic wewnętrznych konwencji art. II ust. 3 działa więc na niekorzyść autorów
niebędących obywatelami państwa konwencyjnego, a jedynie zamieszkujących w nim i zrównanych przez ustawodawstwo wewnętrzne z twórcami
krajowymi. Podobną pod tym względem rolę odgrywają postanowienia
Protokołu dodatkowego nr 1 dotyczącego ochrony dzieł bezpaństwowców i uchodźców. Zrównanie na jego podstawie tych osób z obywatelami
państwa, w którym mają one stałe miejsce zamieszkania, powoduje – obok
innych ewentualnych skutków w zakresie ochrony – brak możliwości powołania się przez te podmioty na konwencję w państwie, w którym zamieszkują. Chodzi tu oczywiście o powołanie się na konwencję w zakresie,
w jakim przewidziana w niej ochrona byłaby dla nich korzystniejsza niż
ochrona, z jakiej korzystają w tym państwie jego właśni obywatele95.
94
Por. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 208; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 51; M.C. Dock, Convention…, s. 18. A. Bogsch omawia konsekwencje zrównania wyłącznie
w kontekście art. III ust. 2 KP.
95
Por. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 203; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…
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Reasumując dwa omówione ostatnio wypadki, dochodzi się do wniosku, że konwencja powszechna nie ma zastosowania do autorów zamieszkałych w państwie konwencyjnym, a niebędących jego obywatelami – jeżeli wewnętrzne ustawodawstwo tego państwa zrównało ich z twórcami
rodzimymi – oraz do mających w nim stałe miejsce zamieszkania bezpaństwowców i uchodźców – bezpośrednio na mocy Protokołu dodatkowego
nr 1, o ile dane państwo go podpisało.
3. Zasięg czasowy ochrony
Wejście w życie konwencji stanowi punkt zwrotny z punktu widzenia
ochrony zagranicznych praw autorskich w kraju, w którym dotychczas
nie były one chronione lub były chronione w węższym zakresie. Powstaje
wówczas pytanie, które utwory objęte są ochroną konwencyjną: czy jedynie te, które zostaną dopiero stworzone w przyszłości, czy też te, które istniały już w chwili nabrania mocy obowiązującej przez konwencję.
W tym drugim wypadku dodatkowo może wyłonić się pytanie, od jakiego momentu miałyby one podlegać ochronie. Wiążące Polskę konwencje
z dziedziny prawa autorskiego poświęcają wspomnianym problemom intertemporalnym odpowiednie postanowienia. Jak się przekonamy, zagadnienie czasowego zasięgu ochrony nie jest w nich uregulowane jednakowo.
a. Konwencja berneńska
Rozciągłość skutków konwencji berneńskiej w czasie została unormowana w jej art. 18. Historia powstania tego przepisu jest stosunkowo długa
i zawiła, chociaż dzisiejsza jego wersja – nie licząc drobnego uzupełnienia
w 1928 r. – powstała już w 1908 r.96 Artykuł 18 konwencji brzmi następująco:
„(l). Konwencję niniejszą stosuje się do wszystkich utworów, które
z chwilą wejścia jej w życie nie stały się jeszcze dobrem ogólnym w kraju
powstania dzieła z powodu upływu czasu ochrony.
(2). Gdyby jednak przez upływ czasu trwania ochrony, która mu była
poprzednio przyznana, utwór taki stał się już dobrem ogólnym w kraju,
gdzie żąda się ochrony, tam już utwór ten nie będzie ponownie chroniony.
(3). Stosowanie tej zasady nastąpi na podstawie przepisów mieszczących
się w specjalnych konwencjach już istniejących między krajami związkowymi lub w tych, które mają być w tym celu zawarte. W braku podobnych przepisów odnośne kraje, każdy dla siebie, określą warunki stosowania tej zasady.
Na temat genezy art. 18 por. S. Ladas, The International Protection…, s. 341–352. Natomiast wypowiedź J. Błeszyńskiego sugeruje, że obecne brzmienie art. 18 stanowi dorobek konferencji sztokholmskiej. Por. J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 308 i n.
96
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(4). Przepisy poprzedzające stosuje się również w razie nowych przystąpień do Związku i w przypadku, kiedy czas trwania ochrony zostałby przedłużony przez zastosowanie artykułu 7 lub przez zrzeczenie się zastrzeżeń”.
Niektórzy komentatorzy podkreślają, że art. 18 stracił już w dużej mierze
jakiekolwiek znaczenie praktyczne97. Ocena ta wydaje się nieco przesadzona. Sytuacje, w których znajdzie zastosowanie ust. 4 powołanego artykułu,
a więc m.in. przypadki przystępowania nowych państw do Związku Berneńskiego, nie stanowią wszak aż takiej rzadkości. Ponadto – i to zapewne
znacznie częściej niż „nowe przystąpienia do Związku”, o których wspomina art. 18 ust. 4 – zdarzają się przypadki przystępowania dawnych jego
członków do nowszych tekstów konwencji. S. Ricketson dostrzega w tym
zakresie „potencjalną lukę”. Autor ten zastanawia się, czy przypadkiem państwa, które nie ratyfikują nowego tekstu od razu, lecz przystępują do niego
w późniejszym terminie, nie są zwolnione od obowiązku „wstecznego” stosowania nowego tekstu, tzn. od objęcia ochroną utworów już istniejących
w chwili wejścia jego w życie w stosunku do danego państwa98. Zdaniem
Ricketsona „kwestia jest daleka od jasności”. Według mnie problem zasygnalizowany przez tego autora jest pozorny. Nic w brzmieniu art. 18 nie
sugeruje konieczności ograniczenia działania zasady „częściowej retroakcji” do państw, które ratyfikują nowy tekst konwencji ab initio. Interpretacja
zwrotu „z chwilą jej wejścia w życie” w art. 18 ust. 1 ma przecież znaczenie
nie dla samego bytu tej zasady, a jedynie wskazuje moment miarodajny dla
stwierdzenia trwania ochrony dzieła w kraju jego powstania. Ostatecznie
zresztą Ricketson dochodzi do konkluzji, że zasada objęcia ochroną utworów już istniejących, a dotąd niechronionych w kraju jej dochodzenia (natomiast jeszcze chronionych w kraju powstania dzieła), rozciąga się także
na przypadki przystępowania dawnych członków konwencji do jej nowych
tekstów „z poślizgiem”, tzn. w jakiś czas po nabraniu przez nie mocy99.
Zasada wyrażona w art. 18 ust. 1 przez jednych autorów bywa traktowana jako dowód mocy wstecznej konwencji berneńskiej100, podczas gdy inni
nazywają ją zasadą nieretroakcji101. Ta zaskakująca na pozór sprzeczność
ocen jest zapewne wynikiem różnego pojmowania przez poszczególnych
Zob. W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 158 i n.
S. Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886–1986, London
1987, s. 672.
99
Tamże.
100
Por. M. Bogusławski, Woprosy…, s. 163 i n.; S. Ladas, The International Protection…, s. 343 n. H. Püschel
(Internationales Urheberrecht, s. 45) pisze w tym kontekście o „tzw. skutkach ex tunc”.
101
Por. J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 309; H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 185; H. Flechsig, Rückwirkung…, s. 9 i przyp. 14.
97
98
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autorów samego pojęcia mocy wstecznej konwencji bez równoczesnego
objaśnienia przyjętych w tej materii założeń. Jakkolwiek by się zapatrywać
na zagadnienia terminologiczno-pojęciowe, w porównaniu z odmiennym
rozwiązaniem zawartym w konwencji powszechnej dopuszczalne wydaje
się traktowanie art. 18 ust. 1 jako źródła pewnej „mocy wstecznej”, chociaż moim zdaniem nie w ścisłym tego słowa znaczeniu102. Nie zmienia
to faktu, że moc konwencji byłaby znacznie „bardziej wsteczna” – czy
po prostu rzeczywiście wsteczna – gdyby przewidziano w niej możliwość
wskrzeszania ochrony utworów raz już zapadłych w domaine public. Tak daleko sięgających skutków wstecznych konwencja berneńska nie przewiduje. Nie upoważnia też tym bardziej do wstecznego ściągania wynagrodzeń
autorskich za akty wykorzystania utworu podjęte przed momentem wejścia w życie konwencji w odniesieniu do nowo przystępującego państwa103.
W doktrynie pojawiły się pewne rozbieżności w ocenie mocy obowiązującej art. 18. Niektórzy autorzy skłonni są traktować go jako element
minimum ochrony, przepis dopuszczający odchylenia w ustawodawstwach
wewnętrznych w zasadzie jedynie na korzyść autorów104. Inni natomiast
przyznają mu charakter czysto dyspozytywny i dopuszczają także ewentualne ograniczenia zasięgu czasowego ochrony konwencyjnej w przepisach
ustawodawstw państw członkowskich105. Pewnego oparcia dla tej drugiej
koncepcji dostarcza brzmienie ust. 3 art. 18. Poza wzmianką o „specjalnych
konwencjach” między krajami związkowymi dotyczących stosowania zasady
sformułowanej w ustępach poprzednich przepis ten przewiduje „określenie
warunków stosowania” tej zasady przez poszczególne kraje, każdy dla siebie. S. Ladas uważa redakcję tego przepisu za niezadowalającą, ponieważ pozostawia on swobodę stosowania zasad z art. 18 państwom członkowskim,
podczas gdy rzeczywiste intencje twórców konwencji były nieco inne106.
Według mnie upoważnienie z art. 18 ust. 3 nie powinno być interpretowane
Zdaniem S. Ladasa (The International Protection…) chodzi w tym wypadku o „tzw. skutki wsteczne
konwencji, a ściślej mówiąc, o stosowanie nowego reżimu konwencyjnego do istniejącej sytuacji”.
W. Nordemann używa w tym kontekście określenia „moc wsteczna w nietechnicznym znaczeniu”.
For. W. Nordemann, Zur Ermittlung…, s. 445.
103
Por. H. Püschel, Internationales Urheberrecht, s. 46. O teoretycznej możliwości „pełnego reaktywowania ochrony” w przepisach intertemporalnych ustawodawstw autorskich wspomina J. Błeszyński, Czas ochrony autorskich uprawnień majątkowych, PiP 1977, nr 2, s. 83.
104
Por. S. Ladas, The International Protection…, s. 355. O możliwości odstąpienia na korzyść autorów związkowych od zasad wyrażonych w ust. 1 i 2 art. 18 wspominają W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit
d’auteur…, s. 159.
105
Por. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 158; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 53, przyp. 57; C. Masouyé, Guide de la Convention de Berne, Genève 1978, s. 117.
106
S. Ladas, The International Protection…, s. 351.
102
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szeroko. Dopuszczenie pełnej swobody ustawodawców państw członkowskich co do ograniczenia czasowego zasięgu konwencji mogłoby doprowadzić do unicestwienia zasady wyrażonej w ustęp. 1 i 2 art. 18; tymczasem
ust. 3 zezwala jedynie na określenie warunków jej stosowania107. Wykroczenie poza te ramy powodowałoby, że cały art. 18 traciłby w istocie rację bytu.
Poza art. 18 konwencja berneńska zawiera jeszcze przepis szczególny
dotyczący jej zasięgu czasowego. Mianowicie art. 13 ust. 3 reguluje rozciągłość w czasie postanowień ust. 1 tego samego artykułu. Zagadnienie
to łączy się jednak z treścią konwencyjnego minimum ochrony, którego
omawianie nie mieści się w założeniach niniejszej pracy.
Pewien szczegółowy problem dotyczący zasięgu czasowego konwencji berneńskiej znalazł niedawno odbicie w orzecznictwie RFN. Chodziło
o ewentualne skutki wsteczne przyjętej w 1948 r. na konferencji brukselskiej fikcji równoczesności publikacji, powtórzonej następnie w art. 3 ust. 4
t.par. Podłożem sporu stało się wystawienie opery Tosca Pucciniego przez
Państwową Operę Bawarską na przełomie lat 70. i 80. Opera ta została opublikowana po raz pierwszy 15.01.1900 r. we Włoszech, następnie zaś 30.01
tego samego roku w Niemczech. Obowiązujący podówczas pierwotny tekst
konwencji berneńskiej nie znał zasady 30-dniowej tolerancji w odniesieniu
do pojęcia równoczesności publikacji. Ustalenie miejsca pierwszej publikacji
opery było istotne dla określenia kraju jej pochodzenia, to zaś z kolei przesądzało o tym, czy Tosca korzysta w RFN z okresu ochrony przewidzianego
w ustawodawstwie tego kraju, czy też z okresu wyznaczonego przewidzianą
w konwencji zasadą porównania okresów ochrony108. Sądy obydwu instancji
odrzuciły możliwość transponowania przyjętej w art. 3 ust. 4 t.par. zasady
30-dniowej tolerancji przy pierwszej publikacji – wstecz, do przypadków
publikacji mających miejsce przed wejściem w życie wspomnianej zasady109.
Ze stanowiskiem tym podjął polemikę W. Nordemann. Jego zdaniem fakt
pierwszej publikacji Toski należało ocenić w świetle tekstu konwencji obowiązującego między dwoma państwami w dacie toczącego się procesu, czyli
tekstu paryskiego. Skoro z tego punktu widzenia oba wydania dokonane
w styczniu 1900 r. były „równoczesne”, to za kraj powstania Toski trzeba
uznać kraj, którego ustawodawstwo przewidywało – wówczas, w 1900 r. –
krótszy okres ochronny, a zatem Niemcy110.
Podobnie: S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 675.
Na temat tej zasady por. niżej rozdz. IV, pkt 2b.
109
Por. wyroki LG i OLG München powołane w przyp. 49 i 54 do rozdz. I.
110
W. Nordemann, Zur Ermittlung…, s. 444. W świetle założeń przyjętych przez Nordemanna zasada porównania okresów ochrony stałaby się w tym wypadku bezprzedmiotowa i prawa autorskie
Pucciniego w RFN trwałyby do 1994 r.
107
108

140

Rozdział III. Konwencje międzynarodowe jako podstawa…

Według mnie rozumowaniu Nordemanna można przeciwstawić kilka
argumentów. Po pierwsze, co zresztą dostrzega sam autor, prowadzi ono
do zmiany kraju powstania jednego i tego samego dzieła. Nordemann
broni takiej możliwości, podając inne przykłady zmiany kraju powstania
powoływane w piśmiennictwie111. Według mnie autor nie dostrzega jednak
pewnej istotnej różnicy między proponowaną przez siebie przyczyną zmiany kraju powstania Toski i tamtymi sytuacjami. Rzeczywiście, nie można
chyba wykluczyć tego, że kraj powstania utworu może niekiedy ulec zmianie wraz z upływem czasu. Przyczyną tego musi być jednak moim zdaniem
jakaś nowa, późniejsza okoliczność faktyczna (np. publikacja dzieła dotąd
nieopublikowanego, zmiana obywatelstwa autora takiego dzieła, przystąpienie do konwencji państwa, które dotąd do niej nie należało). Koncepcja Nordemanna prowadzi natomiast do zmiany kraju powstania utworu
mimo braku jakiejkolwiek zmiany okoliczności faktycznych decydujących
o kwalifikacji kraju powstania. W wypadku Toski nic się w tych okolicznościach nie zmieniło między rokiem 1900 a 1980. Zmieniały się natomiast
kolejne teksty konwencji berneńskiej; w szczególności w 1948 r. rozszerzono pojęcie publikacji równoczesnej. Nie widać powodu, dla którego
zmiana ta miałaby działać wstecz – do oceny zdarzeń sprzed lat nieraz
kilkudziesięciu – i modyfikować dokonaną już raz w oparciu o te zdarzenia
kwalifikację kraju powstania utworu.
Po drugie, W. Nordemann nie jest w swym rozumowaniu konsekwentny. Skoro już raz – mianowicie w kwestii równoczesności publikacji – ocenia zdarzenia z 1900 r. według tekstu konwencji obowiązującego między
stronami w latach 1980., dlaczego nie czyni tego samego przy porównywaniu okresów ochrony obowiązujących w tych państwach?112 W 1900 r.
krótszy okres ochrony przewidywało ustawodawstwo niemieckie, toteż
Niemcy byłyby – w razie dokonania dwóch rzeczywiście równoczesnych
pierwszych wydań Toski – krajem powstania opery. W 1980 r. natomiast
krajem o krótszym okresie ochrony były Włochy! One zatem w przypadku
publikacji równoczesnej powinny być uznane za kraj powstania dzieła113.
Jak z tego wynika, Nordemann w sposób wybiórczy przypisuje niektórym
normom konwencji (mianowicie zasadzie 30-dniowej tolerancji) działanie
wsteczne, inne zaś (zasadę, że spośród kilku krajów równoczesnej publikacji krajem powstania utworu jest ten, którego ustawodawstwo przewiduje
Tamże, s. 445. Zob. też wyżej, s. 129.
Porównanie takie jest potrzebne dla ustalenia kraju powstania utworu w przypadkach publikacji
równoczesnej – zob. art. 4 ust. 3 t.rz. (art. 5 ust. 4a t.par.).
113
Do podobnego wniosku dochodzi H. Flechsig, Rückwirkung…, s. 10 i n.
111
112
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krótszy okres ochrony) stosuje do bieżącego stanu ustawodawstw. Tego
rodzaju kombinacja wydaje się niedopuszczalna.
Trzeci argument wiąże się z twierdzeniem Nordemanna, że gdyby odrzucić stosowanie fikcji równoczesności publikacji przyjętej w 1948 r. do
przypadków pierwszej publikacji mających miejsce w przeszłości, przepis art. 4 ust. 3 zd. 2 t.br. przez wiele dziesiątków lat byłby pozbawiony
znaczenia praktycznego114. Można na to zareplikować, że pojęcie kraju
powstania utworu pełni w konwencji wielorakie funkcje, a nie służy jedynie jako punkt zaczepienia dla stosowania zasady porównywania okresów
ochrony. Co się tyczy tej ostatniej jego roli – istotnie, praktyczne znaczenie
dopuszczenia 30-dniowego „poślizgu” ujawniłoby się stosunkowo późno.
Nie dotyczy to jednak innych ważnych funkcji pojęcia kraju powstania
utworu w konwencji berneńskiej.
Sprawę Toski zakończył ostatecznie wyrok Bundesgerichtshof z 11.07.1985 r.
Sąd Federalny RFN zaaprobował w nim wyroki sądów niższych instancji
i raz jeszcze potwierdził, że art. 3 ust. 4 KB /t.par./ nie ma mocy wstecznej115.
b. Konwencja powszechna
Unormowanie problemu zasięgu czasowego konwencji powszechnej
było przedmiotem ożywionych dyskusji w toku obrad konferencji genewskiej z 1952 r. Podczas konferencji paryskiej z 1971 r. zagadnienie to nie
wzbudziło natomiast właściwie żadnego zainteresowania. Fakt ten zastanawia niektórych komentatorów; zwracają oni uwagę na brak dostatecznej zgodności między uregulowaniem zasięgu czasowego konwencji w jej
różnojęzycznych tekstach autentycznych116. Istotnie, sformułowania użyte
w poszczególnych tekstach zdają się wyrażać odmienne koncepcje, a co
za tym idzie, prowadzą do odmiennych konsekwencji praktycznych. Rozbieżność zaznacza się zwłaszcza przy porównaniu tekstów angielskiego
i francuskiego. Z niebezpieczeństwa powstania tego rodzaju dysharmonii
zdawali sobie sprawę niektórzy uczestnicy obrad konferencji genewskiej.
Przeważyło jednak wówczas zapatrywanie, że odmienność sformułowań
użytych w różnych tekstach nie oznacza odmienności ich zawartości meW. Nordemann, Zur Ermittlung…, s. 445.
Wyrok powołany wyżej w przyp. 49 do rozdz. I. W tym samym wyroku Bundesgerichtshof przyjął,
że także § 121 ust. 1 URG nie ma mocy wstecznej. Zob. rozdz. I, pkt 2b.
116
Por. B. Nawrocki, La modification de la législation sovietique, DdiA 1973, nr 2, s. 144. Zob. też: J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 89 i n. Autor pisze wprawdzie w tym kontekście o „mających charakter oficjalny i wiążący tłumaczeniach art. VII”, w istocie chodzi tu jednak o tzw. teksty autentyczne
konwencji. Co do pojęcia tekstów autentycznych konwencji powszechnej zob. jej art. XVI ust. 1.
Odmienne zapatrywanie na temat wzajemnego stosunku różnojęzycznych wersji art. VII wyraża M. Bogusławski, Woprosy…, s. 165.
114
115
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rytorycznej117. Jak można sądzić na podstawie późniejszych wypowiedzi
doktryny na temat art. VII KP, przekonanie to było nazbyt optymistyczne.
A oto tekst art. VII KP w wersjach francuskiej, angielskiej i polskiej:
„La présente Convention ne s’applique pas aux oeuvres ou aux droits
sur ces oeuvres qui, lors de 1’entrée en vigueur la Convention dans l’Etat
contractant où la protection est demandée, auraient ceseé definitivement
d’être protegées dans cet Etat ou ne 1’auraient jamais été”.
„This Convention shall not apply to works or rights in works which,
at the effective date of the Convention in a Contracting State where protection is claimed, are permanently in the public domain in the said Contracting State”.
„Niniejszej konwencji nie stosuje się do dzieł lub praw do tych dzieł,
które w chwili wejścia w życie konwencji w Umawiającym się Państwie,
w którym żąda się ochrony, przestały ostatecznie być chronione lub nigdy
nie były chronione”.
Jak wynika z powyższego, polskie tłumaczenie oparte zostało na tekście francuskim. Zdaniem J. Błeszyńskiego ten właśnie tekst powinien być
uznany za miarodajny w Polsce118.
Zanim przejdziemy do omówienia zasadniczej kontrowersji dotyczącej
interpretacji art. VII, wypada wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Otóż
w wypowiedziach doktryny zaznacza się rozbieżność w sposobach operowania cezurą, jaką ma stanowić moment wejścia w życie konwencji w odniesieniu do państwa, w którym dochodzi się ochrony. Zdaniem niektórych autorów ochrona wypływająca z konwencji zasadniczo odnosi się do
dzieł, które dopiero po jej wejściu w życie zostaną stworzone119, zdaniem
innych – do tych, które po tej dacie zostaną opublikowane. To ostatnie stanowisko reprezentowane jest zwłaszcza w doktrynie radzieckiej120. Wydaje
się, że nie dość ściśle odzwierciedla ono zasadę sformułowaną w art. VII
konwencji. Powszechnie uważa się, że jest to zasada nieretroakcji: ochrona przewidziana w konwencji dotyczy przede wszystkim dzieł powstałych
po jej wejściu w życie, co się zaś tyczy dzieł istniejących już wcześniej –
Actes…, s. 260.
J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 91 i n.
119
Pogląd taki wynika pośrednio z twierdzenia A. Bogscha (The Law of Copyright…, s. 82), że art. VII
w ogóle nie dotyczy utworów stworzonych po dacie wejścia w życie konwencji w danym kraju. Zob.
także (tamże) wywód na s. 84. Por. ponadto: W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 268.
120
Por. J. Matwiejew, Mieżdunarodnyje konwencji…, s. 67 i n. Podobnie (w odniesieniu do kwestii stosowania konwencji powszechnej w ZSRR): B. Nawrocki, La modification…, s. 145. O wspomnianej
tu interpretacji art. VII w ZSRR wspomina też J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 90 i n. Por.
ponadto: H. Püschel, Internationales Urheberrecht, s. 80.
117
118
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rozciąga się na te jedynie spośród nich, które korzystały już z ochrony
w chwili wejścia konwencji w życie w danym państwie121 (a przynajmniej
nie znajdowały się w tym momencie w domenie publicznej już na stałe122). Ta wcześniejsza ochrona mogła wynikać albo z ustawodawstwa wewnętrznego obowiązującego w tym państwie, albo z porozumienia międzynarodowego innego niż konwencja powszechna. W świetle art. VII
podstawowe znaczenie dla statusu poszczególnych dzieł obcych w państwie konwencyjnym ma zatem cezura oddzielająca utwory już istniejące
w chwili wejścia w życie konwencji od dzieł powstałych dopiero później.
Moment pierwszej publikacji nie ma pod tym względem istotnego znaczenia. Odmienne poglądy spotykane w doktrynie trzeba uznać za pewnego
rodzaju uproszczenie, którego przyczyny są zresztą łatwe do wytłumaczenia. W praktyce mianowicie trudno byłoby zapewne udowodnić, że dzieło
opublikowane przez autora po raz pierwszy po wejściu w życie konwencji
w państwie, w którym dochodzi się ochrony, istniało już wcześniej – spoczywając w szufladzie twórcy – i dlatego nie zostanie objęte ochroną wypływającą z konwencji, chyba że i tak korzystało już z ochrony w chwili
jej wejścia w życie. Być może więc ze względu na ewentualne trudności
w praktycznym jego stosowaniu kryterium momentu powstania utworu
(w relacji do wejścia w życie konwencji) zastępowane jest w niektórych
wypowiedziach łatwiej uchwytnym kryterium pierwszej publikacji. Nie
zmienia to faktu, że stanowisko to nie znajdzie oparcia w treści art. VII.
Nasuwa się w związku z tym jeszcze jedno spostrzeżenie. Otóż jeżeli już,
upraszczając, zestawia się z datą wejścia w życie konwencji w danym państwie nie moment stworzenia dzieła, lecz chwilę jego pierwszej publikacji,
to moim zdaniem to ostatnie pojęcie musi być w tym kontekście rozumiane szeroko, nie zaś tak, jak je definiuje konwencja w art. VI. Dzieła udostępnione publiczności (i w tym szerokim znaczeniu opublikowane) przed
wejściem konwencji w życie w państwie ochrony w zasadzie nie skorzystają z ochrony konwencyjnej, podobnie jak wszelkie dzieła powstałe przed
tą chwilą, chyba że i tak korzystały już z ochrony w owym państwie. Udostępnienie utworu publiczności w jakikolwiek sposób jest namacalnym dowodem jego istnienia; jeżeli następuje przed wejściem konwencji w życie,
ułatwia ustalenie, że zgodnie z zasadą nieretroakcji ochrona konwencyjna
nie obejmie tego utworu jako już wcześniej powstałego, a dotychczas niePor. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 257; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin,
Droit d’auteur…, s. 288; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 53; M. Bogusławski, Woprosy…, s. 164;
J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 89–92.
122
Na temat różnicy między treścią obydwu sformułowań jest mowa niżej, s. 144.
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chronionego. Okoliczność, że przed wejściem w życie konwencji utwór
taki był jeszcze n i e o p u b l i k o w a n y w r o z u m i e n i u k o n w e n c j i nie ma znaczenia, ponieważ art. VII w ogóle nie powołuje się
na moment publikacji jako na okoliczność istotną dla powstania ochrony.
Zasadnicza rozbieżność co do interpretacji zasady nieretroakcji w ujęciu art. VII wiąże się jednak z istnieniem trzech różnojęzycznych tekstów
autentycznych konwencji. W szczególności chodzi o status utworów, które z powodu obcego obywatelstwa ich autora nie były w ogóle chronione
w chwili wejścia w życie konwencji powszechnej w danym państwie. Czy od
tego momentu będą one podlegać ochronie? W świetle tekstu francuskiego odpowiedź negatywna na to pytanie nasuwa się jako dość oczywista123.
Nieco inaczej natomiast przedstawia się sprawa na gruncie tekstu angielskiego, a to ze względu na niefortunne – według mnie – użycie w nim
przysłówka „trwale” (permanently) we wzmiance o utworach należących do
tzw. public domain. Określenie to daje A. Bogschowi asumpt do dociekań
nad różnicą między jedynie przejściową a trwałą przynależnością utworów do owej domeny. Dzieła znajdujące się w domenie publicznej jedynie
przejściowo korzystałyby zgodnie z owym rozumowaniem z ochrony konwencyjnej. Do kategorii tej zalicza Bogsch – obok przykładów zaczerpniętych z ustawodawstw latynoamerykańskich – sytuacje mające istotne
znaczenie w świetle większości ustawodawstw europejskich, a wśród nich
także polskiego. Jak pamiętamy, nieopublikowane dzieła twórców obcych
z reguły nie korzystają z ochrony w wielu państwach, mogą ją jednak następnie uzyskać poprzez dokonanie pierwszej publikacji takiego utworu
w danym państwie. Zdaniem Bogscha w takich wypadkach o nieopublikowanych utworach obcych autorów nie można zasadnie twierdzić, że
już trwale znajdują się w public domain: a nuż ich pierwsza publikacja nastąpi w tym właśnie państwie? Dlatego według Bogscha sformułowane
w art. VII wyłączenie spod ochrony konwencyjnej nie dotyczy tej kategorii
utworów124. Moim zdaniem rozumowanie to w znacznym stopniu niweczy
sens zasady nieretroakcji z art. VII. Zgodnie z omawianą koncepcją wyłączone spod ochrony byłyby tylko te spośród dzieł autorów zagranicznych
stworzonych przed wejściem w życie konwencji w danym państwie, które
Stanowisko zbieżne z tu reprezentowanym zajmują: J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 92
oraz autorzy pozostałych wypowiedzi powołanych w przyp. 121.
124
Zob. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 84. Nieco zaskakujący może się wydać fakt, że pogląd
Bogscha na temat skutków jedynie czasowej przynależności dzieła do public domain przytaczają bez
komentarza, a więc chyba i bez zastrzeżeń, autorzy francuscy w swoim komentarzu do konwencji powszechnej (por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 246, przyp. 1). Tymczasem,
jak już wspomniano, właśnie tekst francuski konwencji bynajmniej nie sprzyja takiej jej interpretacji.
123
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zostały opublikowane po raz pierwszy w innym państwie i przez to już
definitywnie znalazły się w domenie publicznej pierwszego ze wspomnianych państw. Wydaje się, że intencją twórców konwencji było odmówienie
ochrony wszystkim utworom, które z niej nie korzystały w danym kraju
w chwili nabrania w nim mocy przez konwencję.
Praktyczne znaczenie różnicy między zarysowanymi tu sposobami interpretacji art. VII jest jednak zatarte, jak się wydaje, przez okoliczność,
że wiele spośród ustawodawstw gwarantujących dziełom obcych twórców
ochronę pod warunkiem dokonania ich pierwszej publikacji w państwie
ochrony operuje w tym kontekście szerokim pojęciem publikacji. W rezultacie miarodajne dla wyznaczenia ostatecznego statusu dzieła zagranicznego autora jest wszelkie udostępnienie go publiczności po raz pierwszy:
jeżeli nastąpi ono w państwie obcym, np. w kraju ojczystym autora, dzieło
to definitywnie (aby nawiązać do nomenklatury angielskiej wersji art. VII)
znajdzie się w public domain. Krąg utworów należących do tej sfery jedynie
przejściowo ogranicza się wtedy do dzieł w ogóle jeszcze nieudostępnionych publiczności. Co się tyczy jednak tych ostatnich, jak już była o tym
mowa, wykazanie faktu ich powstania przed datą wejścia w życie konwencji w danym państwie i tym samym pozbawienie ich ochrony konwencyjnej
jest zadaniem nader utrudnionym. Autor może wszak twierdzić, że utwory
te powstały dopiero po wejściu konwencji w życie. Z tych więc powodów
praktyczne następstwa różnych interpretacji art. VII mogą być – jeżeli
w dodatku uwzględnić przepisy prawa obcych obowiązujące w państwach
konwencyjnych – mniejsze, niż by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Niezależnie od tego ewidentna niespójność poszczególnych tekstów
konwencji nie może być uznana za zjawisko prawidłowe.
c. Porozumienia dwustronne
„Porozumienie” między Polską a Stanami Zjednoczonymi nie zawiera żadnych przepisów intertemporalnych. Nota posła Rzeczypospolitej
w Waszyngtonie stwierdza jedynie, że obywatelom Stanów Zjednoczonych przysługiwać będą z dniem 16.02.1927 r. wszelkie uprawnienia wynikające z polskiej ustawy o pr.aut. Ze względu na bardzo już odległą datę
jego zawarcia kwestia ewentualnych skutków wstecznych „porozumienia”
i tak nie jest już dziś aktualna. Można się natomiast zastanawiać nad wpływem przystąpienia Polski w 1976 r. do konwencji powszechnej na zakres
dalszego stosowania „porozumienia”. W zwięzłej wypowiedzi poświęconej tej kwestii A. Wiśniewski zakłada, jakoby owo zdarzenie było wyraźną
cezurą z tego punktu widzenia. Autor ten pisze mianowicie: „Proklamacja
Prezydenta Stanów Zjednoczonych ma więc obecnie zastosowanie tylko
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w sytuacjach, w których przyznana przez nią ochrona byłaby szersza niż
wynikająca z konwencji. Nadal natomiast proklamacja ma zastosowanie do
ochrony praw powstałych przed przystąpieniem Polski do Powszechnej
konwencji […], tj. przed 9.03.1977”125. Przeciwstawienie zawarte w przytoczonych dwóch zdaniach zdaje się sugerować, że do ochrony praw powstałych przed przystąpieniem Polski do konwencji „porozumienie” ma
zastosowanie pełne, tzn. że konwencja go nie wypiera; odwrotnie ma być
natomiast w odniesieniu do utworów („praw”) powstałych po przystąpieniu Polski do konwencji – z wyłączeniem jedynie sytuacji, w których
„porozumienie” przyznaje ochronę szerszą niż ta ostatnia.
Jeżeli dobrze odczytuję sens wypowiedzi Wiśniewskiego, to skłania ona
do częściowej polemiki. Co się tyczy tezy o stosowaniu „porozumienia”
obok konwencji w zakresie, w jakim gwarantowałoby ono szerszą ochronę,
wypada tu odesłać do wywodów zawartych w innym fragmencie pracy126.
W tym miejscu ograniczę się do stwierdzenia, że teza Wiśniewskiego jest
moim zdaniem trafna, ale w doktrynie kwestia ta nie jest bynajmniej oceniana jednomyślnie. Przede wszystkim jednak wypada się zastanowić nad
tym, czy rzeczywiście data 9.03.1977 r. stanowi taką cezurę, jaką upatruje
w niej Wiśniewski. Z przytoczonej wypowiedzi tego autora wynika pośrednio, że jego zdaniem konwencja powszechna nie ma zastosowania do utworów – czy też praw autorskich – powstałych przed przystąpieniem Polski do
niej. Tymczasem, jak już wyżej wyjaśniono, ma ona do nich zastosowanie
pod warunkiem, że w chwili wejścia w życie konwencji w danym państwie
utwory te już korzystały w nim z ochrony. Podstawa uprzedniej ochrony
jest w tym wypadku obojetna: może nią więc być również inna (niż konwencja powszechna) umowa międzynarodowa. A zatem utwory obywateli
Stanów Zjednoczonych chronione w Polsce w chwili nabrania przez konwencje powszechną mocy w stosunkach między Polską a Stanami są od tej
pory chronione także na mocy konwencji – właśnie dlatego, że w tym decydującym momencie podlegały już (a zarazem jeszcze) ochronie127. Dlatego
moim zdaniem data 9.03.1977 r. stanowi cezurę inną od tej, jaką dostrzega
w niej Wiśniewski. W stosunku do utworów obywateli amerykańskich już
istniejących w tej dacie oddziela ona mianowicie okres, w którym utwory
te były chronione w Polsce wyłącznie na podstawie „porozumienia”, od
A. Wiśniewski [w:] Umowa wydawnicza. Komentarz–przepisy, Warszawa 1979, s. 285, przyp. 1. Autor
wypowiada się wprawdzie na temat samej Proklamacji prezydenta, ale wydaje się, że sformułowaną
przezeń tezę można odnieść do całego „porozumienia”.
126
Zob. pkt 4b.
127
Podobnie chyba należy rozumieć wypowiedź J. Błeszyńskiego (Konwencja berneńska…, s. 91),
zdaniem którego art. VII „nie dotyczy naszego obrotu z USA”.
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okresu, w którym chronione są one zarówno przez konwencję, jak i przez
„porozumienie”. Należy jeszcze przypomnieć, że od marca 1989 r. dodatkową podstawę ochrony utworów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych
w Polsce stwarza konwencja berneńska. Czy w tej sytuacji „porozumienie”
zostało całkowicie „wchłonięte” przez obie konwencje, to już problem odrębny, zależny od treści ochrony wynikającej ze wszystkich trzech źródeł
oraz od treści norm określających ich zasięg i wzajemny stosunek.
Zasięg czasowy porozumienia polsko-radzieckiego określa jego
art. VIII. Stanowi on, co następuje: „Porozumienie niniejsze dotyczy wykorzystywania utworów […], co do których w chwili ich wykorzystywania nie
upłynęły jeszcze terminy określone w art. III”. Sformułowanie to nie jest
całkowicie jednoznaczne. „Terminy określone w art. III” mogą bowiem
oznaczać albo, odpowiednio: w odniesieniu do ochrony utworów radzieckich w Polsce – termin ochrony przewidziany w ustawie polskiej, a w odniesieniu do ochrony utworów polskich w ZSRR – termin przewidziany
w ustawodawstwie radzieckim (czyli w obydwu wypadkach jedynie termin
wynikający z prawa kraju dochodzenia ochrony), albo też w odniesieniu
do jednych i drugich utworów – obydwa te terminy łącznie. Według mnie
prawidłowa jest interpretacja druga. Kwestia ta ma jednak znaczenie chyba
wyłącznie teoretyczne. W razie przyjęcia stanowiska pierwszego możemy
wprawdzie uznać w przypadkach trwania ochrony według prawa kraju jej
dochodzenia przy równoczesnym upływie terminu ochrony według prawa kraju pochodzenia utworu, że porozumienie – w myśl art. VIII – ma
zastosowanie, ale konkretny utwór i tak nie będzie chroniony, ponieważ
zadziała zasada porównania okresów ochrony sformułowana w art. II
porozumienia. Może tu powstać pytanie, czy w ogóle operowanie w tym
ostatnim przepisie dwoma terminami łącznie na jakiekolwiek znaczenie
praktyczne, skoro i prawo polskie, i radzieckie ustalają czas ochrony praw
autorskich na 25 lat. Trzeba jednak pamiętać, że w momencie podpisania
porozumienia istniała jeszcze rozbieżność co do podstawowego terminu
ochrony w obu państwach, a w niedalekiej przyszłości, w związku z planowanym wydłużeniem okresu ochrony w nowej polskiej ustawie, może się
ona ponownie pojawić. Niezależnie od tego nawet obecnie istnieją między
obydwoma ustawodawstwami pewne różnice co do czasu ochrony w przypadkach szczególnych, toteż in casu może się zdarzyć, że terminy ochrony
według prawa polskiego i radzieckiego nie będą się pokrywać128 Zasada
porównania okresów ochrony nabierze wtedy znaczenia. Zagadnienie to
wykracza już poza ramy niniejszej pracy.
128

Bliżej w tej kwestii: J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 25.
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4. Wzajemny stosunek wiążących Polskę umów
międzynarodowych z dziedziny prawa autorskiego
(wybrane aspekty)
Zagadnienie wzajemnego stosunku poszczególnych konwencji z zakresu prawa autorskiego, do których należy Polska, nie może być w niniejszej
pracy omówione w sposób całościowy z kilku powodów. Po pierwsze, jest
to w istocie rzeczy problem odrębny od naszego zasadniczego tematu,
a bardzo złożony; rozważanie go w sposób pogłębiony rozsadziłoby ramy
niniejszej pracy. Po drugie, znaczenie praktyczne tego zagadnienia jest stosunkowo niewielkie, a w każdym razie niewspółmierne do stopnia jego
skomplikowania. Wynika to z faktu, że wszystkie wiążące Polskę umowy
międzynarodowe mające na celu ochronę praw autorskich oparte są na
zasadzie asymilacji. Ona to stanowi trzon, główny – a niekiedy jedyny –
filar wypływającej z nich ochrony. W tej sytuacji ewentualne zróżnicowanie ochrony gwarantowanej przez poszczególne konwencje może wynikać
albo z różnic w minimum konwencyjnym – o ile wykraczałoby ono poza
granice ochrony wynikającej z zastosowania zasady asymilacji – albo też,
niejako odwrotnie, z zakresu dozwolonych w danej konwencji odstępstw
od zasady asymilacji na rzecz wzajemności materialnej. Ponieważ państwa
będące uczestnikami konwencji z reguły starają się zapewnić w swych
ustawodawstwach autorskich ochronę dorównującą poziomem minimum
konwencyjnemu, a z drugiej strony wyjątki na rzecz wzajemności materialnej nie są liczne i w dodatku częściowo pokrywają się w poszczególnych
konwencjach, zasadniczy zrąb ochrony cudzoziemców w Polsce jest ten
sam, a wyznacza go zasada asymilacji.
Niektóre aspekty problemu wzajemnego stosunku różnych konwencji wymagają jednak uwzględniania. Pierwszym z nich jest zagadnienie
relacji między różnymi tekstami konwencji – zwłaszcza konwencji berneńskiej, a przede wszystkim pewien jego wycinek. Chodzi mianowicie
o odpowiedź na pytanie, czy utwory pochodzące z krajów, których nigdy
nie wiązał z Polską żaden wspólny tekst konwencji berneńskiej, korzystają
w Polsce z ochrony na mocy tej konwencji. Odpowiedź na to pytanie jest
brzemienna w skutki. Nie chodzi tu już bowiem jedynie o szczegółowy
zakres i treść ochrony przysługującej cudzoziemcom, ale o to, czy w ogóle
istnieje w takim wypadku obowiązek ich ochrony. Druga kwestia zasługująca na rozważenie wiąże się z oceną skutków zbiegu zawartych przez
Polskę porozumień dwustronnych z jedną lub obydwiema konwencjami
wielostronnymi. I w tym wypadku chodzić będzie nie tyle o szczegółową
treść ochrony przysługującej utworom obcego pochodzenia w Polsce, co
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o jeden z elementów rozumowania zmierzającego do ustalenia, czy obecnie porozumienia dwustronne obowiązują już tylko formalnie (bo zostały
w całości wchłonięte przez którąś z konwencji wielostronnych), czy też
nadal zachowują choćby niewielkie znaczenie praktyczne.
a. Stosowanie konwencji w przypadku rozbieżności tekstów
Zagadnienie zasygnalizowane w powyższym tytule budzi poważne
kontrowersje na gruncie konwencji berneńskiej. W literaturze, zwłaszcza
dawniejszej, spotyka się pogląd, że między państwami, które nigdy nie
były związane tym samym tekstem wspomnianej konwencji, żadna więź
umowna właściwie nie istnieje129. W ostatnich dziesięcioleciach przewagę
zyskało jednak inne stanowisko. Kładzie ono nacisk na fakt, że niezależnie
od przystąpienia do takiej czy innej redakcji konwencji państwa, które są
związane którąkolwiek z nich, są członkami jednego Związku Berneńskiego. Byłoby cokolwiek paradoksalne, gdyby przynależność do Związku nie
wiązała się z obowiązkiem zapewnienia jakiejkolwiek ochrony we wzajemnych stosunkach wszystkich jego członków. Uważa się zatem, że ochrona taka istnieje, choćby niektórych członków Związku Berneńskiego nie
łączył nigdy wspólny tekst130. Jako jeden z argumentów uzasadniających
takie stanowisko wymienia się fakt, że każdy z kolejnych tekstów konwencji berneńskiej do brukselskiego włącznie podnosił poziom ochrony wynikającej ex iure conventionis. Bez uszczerbku dla interesów państwa A, które ratyfikowało jedynie tekst późniejszy, można zatem przyjąć, że niejako
implicite związało się ono także tekstem wcześniejszym wobec państwa B,
dla którego wiążący jest jedynie ten ostatni tekst131. Jeśli zaś chodzi o sytuację tego ostatniego państwa, istnienie jego zobowiązania wobec państwa
A daje się wywieść zdaniem niektórych z konstrukcji pactum in favorem tertii132. Jako dodatkowe uzasadnienie tej tezy powołuje się również brzmienie tych przepisów konwencji, które mówią o nieograniczonym czasie
129
Por. W. Goldbaum, Verfall und Auflösung der sogenannten Berner Union und Übereinkunft zum Schutz von
Werken der Literatur und Kunst, Berlin 1959, s. 12–14; A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 112.
130
Por. V. de Sanctis, Rapport aur les travaux de la Commision principale no. IV [w:] Actes de la Conference
de Stockholm de la propriété intellectuelle, vol. II, Genève 1971, s. 1223; C. Joubert, L’application des actes
successife de la Convention d’Union de Bern, RIDA 58, 1968, passim; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin,
Droit d’auteur…, s. 185 i n.; G. Karnell, Die verschiedenen Fassungen der Berner Übereinkunft, GRUR Int.
1968, nr 2, s. 25–32; C. Masouyé, Guide…, s. 158; B. Ringer, Rapports entre deux textes de la Convention
Universelle sur le droit d’auteur, Revue de l’UER 1971, nr 1, s. 43.
131
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 231. Zdaniem C. Jouberta (L’application…, s. 46–52) zobowiązanie państwa A wobec państwa B w takiej sytuacji wynika już z samej treści
art. 27 ust. 1 zd. 2 t.rz. (i t.br.). Podobną sugestię spotykamy u G. Karnella, Die verschiedenen…, s. 30.
132
Por. C. Joubert, L’application…, s. 49–53.
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jej obowiązywania oraz o możliwości przystępowania do niej – także bez
ograniczeń czasowych – coraz to nowych państw133.
Dotychczas nie było jeszcze mowy o pierwszoplanowym, jak można by
sądzić, czynniku przesądzającym kwestię istnienia lub braku ochrony we
wzajemnych stosunkach państw niezwiązanych wspólnym tekstem konwencji, a mianowicie o treści odpowiednich jej przepisów. Zagadnienie
stosunku między różnymi tekstami porusza art. 27 ust. 1 t.rz. Zgodnie
z tym przepisem „konwencja niniejsza zastąpi w stosunkach pomiędzy
krajami związkowymi konwencję berneńską z dnia 9.09.1886 r. i Akty,
które ją potem kolejno poddały rewizji. Akty poprzednio obowiązujące
zachowują swą moc w stosunkach pomiędzy tymi krajami, które by nie
ratyfikowały konwencji niniejszej”134. Interpretacja tego przepisu stanowi
źródło poważnych rozbieżności w doktrynie i w praktyce. Nawet organ
tak kompetentny jak BIRPI nie zajmował w tej materii konsekwentnego
stanowiska, czy to przygotowując dokumenty na konferencję sztokholmską z 1967 r., czy też drukując co roku w swym oficjalnym miesięczniku
listę państw odzwierciedlającą aktualny stan Związku Berneńskiego135.
W doktrynie nie ma pełnej jednomyślności nawet co do tego, czy w ogóle art. 27 ust. 1 lub jego odpowiedniki w późniejszych tekstach regulują
kwestię ochrony w stosunkach między państwami, które nigdy nie ratyfikowały tego samego tekstu konwencji – nie mówiąc już o tym, w jaki
sposób ewentualnie ją rozwiązują (pozytywny czy negatywny). Co się zaś
tyczy rozstrzygnięcia, które miałoby wyniknąć z art. 27 ust. 1, brzmienie
tego przepisu nie przeszkodziło S. Goldbaumowi bronić jego radykalnej
tezy o nieistnieniu jednego „Związku Berneńskiego” ani też „rewidowanej konwencji berneńskiej”, lecz jedynie różnych odrębnych związków –
i odrębnych konwencji – powstałych w rezultacie kolejnych konferencji
„rzekomo rewizyjnych”136.
Stanowisko zakładające brak wzajemnej ochrony w stosunkach państw
niezwiązanych wspólnym tekstem konwencji berneńskiej nie wydaje się
trafne. Znacznie bardziej przekonywające są argumenty autorów dopatrujących się istnienia podstaw takiej ochrony, zwłaszcza C. Jouberta. Zresztą
Por. W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 186.
Podobną zasadę wyraża art. 32 ust. 1 t.par.: „Niniejszy Akt zastępuje w stosunkach między
krajami Związku i w zakresie, w jakim ma zastosowanie, konwencję berneńską z 9.09.1886 r. i kolejne Akty rewizyjne. Akty pozostające poprzednio w mocy mają nadal zastosowanie, w całości lub
w zakresie, w jakim niniejszy Akt ich nie zastępuje na mocy zdania poprzedniego, w stosunkach
z państwami Związku, które nie ratyfikują niniejszego Aktu lub do niego nie przystąpią”.
135
Por. krytycznie w tej kwestii: C. Joubert, L’application…, passim.
136
W. Goldbaum, Verfall und Auflösung…, s. 12–14.
133
134
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nawet autorzy niemieccy, zdaniem których redakcje poprzedzające sztokholmską nie rozwiązały w art. 27 tego problemu, dopatrują się pośrednio
argumentów na rzecz istnienia powiązań między wszystkimi członkami
Związku Berneńskiego w brzmieniu innych jeszcze przepisów konwencji137. Z kolei zdaniem B. Ringer tzw. przez nią „prosta zasada inter partes”
(tzn. istnienie powiązań jedynie między państwami, które ratyfikowały ten
sam tekst), jakkolwiek trafna z punktu widzenia ogólnych zasad prawa
traktatowego, w dziedzinie własności intelektualnej po prostu nie nadaje
się do stosowania w całej rozciągłości138.
Na gruncie konwencji powszechnej problem analogiczny do omówionego wyżej w ogóle nie występuje. Przyczynił się do tego fakt, że przystępując
do konferencji rewizyjnej z 1971 r. państwa należące do tej konwencji były
już bogate w doświadczenia i wnioski płynące z dotychczasowego rozwoju
konwencji berneńskiej. Jeszcze przed konferencją paryską B. Ringer ostrzegała, że nie wolno powtórzyć błędów, jakie poczyniono w kwestii wzajemnego stosunku różnych tekstów konwencji berneńskiej139. Widocznie owe
negatywne doświadczenia były dostatecznie pouczające; w każdym razie
rozwiązanie przyjęte na konferencji paryskiej wydaje się dostatecznie przejrzyste i merytorycznie uzasadnione. Artykuł IX ust. 3 KP w wersji z 1971 r.
stanowi: „Przystąpienie do niniejszej konwencji państwa niebędącego stroną
konwencji z 1952 r. stanowi także przystąpienie do tamtej konwencji”. Jak
z tego wynika, przypadek braku wspólnego tekstu w ogóle nie może się zdarzyć między państwami należącymi do konwencji powszechnej.
Jeśli chodzi o wybór – w razie ich rozbieżności – tekstu konwencji mającego stanowić podstawę ochrony autorów zagranicznych w Polsce, kwestia ta nie budzi poważniejszych wątpliwości. Z przytoczonego już wyżej
art. 27 ust. 1 t.rz. KB i jego późniejszych odpowiedników wynika, że do
ochrony dzieł pochodzenia obcego w Polsce – także dzieł pochodzących
z państw, które przystąpiły do późniejszych niż rzymska redakcji konwencji berneńskiej – będzie miał zawsze zastosowanie tekst rzymski. Zasada
ta doznaje pewnej modyfikacji w art. 32 ust. 2 zd. 2 t.par. Przewiduje on
mianowicie, że państwa, które należały do Związku jeszcze przed uchwaleniem tekstu paryskiego i nie ratyfikowały go, w stosunkach z państwami,
które przystąpiły do konwencji dopiero, poczynając od tekstu paryskiego,
będą mogły „dostosować ochronę do poziomu przewidzianego przez ten
tekst”. Sens tego ostatniego sformułowania może zresztą budzić pewne
W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…
Por. B. Ringer, Rapports…, s. 43, 47.
139
Tamże, s. 46.
137
138
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wątpliwości140. Zdaniem autorów niemieckich art. 32 ust. 2 zd. 2 (ii) t.par.
zawiera swoistą klauzulę na korzyść osób trzecich141.
Co się tyczy stosunku między dwoma tekstami konwencji powszechnej, to zgodnie z art. IX ust. 4 tekstu paryskiego tej konwencji „stosunki pomiędzy Państwami będącymi stronami niniejszej konwencji oraz
Państwami, które są tylko stronami Konwencji z 1952 r., są normowane
przez Konwencję z 1952 r. Jednakże każde Państwo będące tylko stroną Konwencji z 1952 r. będzie mogło oświadczyć, […] że godzi się na
stosowanie postanowień konwencji z 1971 r. do dzieł swoich obywateli lub do dzieł opublikowanych po raz pierwszy na jego terytorium
przez wszystkie Państwa będące stronami niniejszej konwencji”. A zatem w stosunkach z państwami związanymi wyłącznie tekstem z 1952 r.
Polska stosuje ten ostatni. Artykuł XI ust. 4 zd. 2 dopuszcza wprawdzie
inną jeszcze ewentualność, w praktyce jednak zainteresowane państwa
nie korzystają z tej klauzuli.
b. Porozumienia dwustronne a konwencje wielostronne
Problem zasygnalizowany w tytule trzeba rozważać osobno w odniesieniu do każdego z porozumień dwustronnych. Jak wiemy, „porozumienie” polsko-amerykańskie pozostaje od niedawna w zbiegu nie tylko
z konwencją powszechną, ale także z berneńską. W praktyce ma obecnie
znaczenie przede wszystkim ten drugi przypadek zbiegu. Przypomnijmy,
że na mocy Deklaracji załączonej do art. XVII KP konwencja berneńska
„wypiera” w odniesieniu do utworów pochodzących z pańtwa związkowego stosowanie konwencji powszechnej. Ta ostatnia będzie miała
zastosowanie – i dopiero wówczas znajdzie się w zbiegu z „porozumieniem” – tylko w wypadku, gdy krajem powstania utworu objętego zasięgiem oddziaływania konwencji powszechnej nie jest państwo należące
do konwencji berneńskiej142.
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać dla odmiany, że porozumienie polsko-radzieckie zbiega się jedynie z konwencją powszechną.
Należy jednak pamiętać o możliwości ochrony na mocy konwencji berneńskiej utworów obywateli radzieckich opublikowanych po raz pierwszy w którymś z państw Związku Berneńskiego. Wydaje się, że zgodnie z zasadą priorytetu konwencji berneńskiej wyłączy ona wówczas
140
Por. C. Joubert, L’application…, s. 69 i n. Krytycznie na temat „niekompletnej równowagi wzajemnych stosunków dwóch państw”, do jakiej prowadzi ten przepis, wypowiada się G. Karnell, Die
verschiedenen…, s. 32.
141
Zob. W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…
142
Zob. pkt (c) Deklaracji załączonej do art. XVII KP oraz art. 4 ustawy 1 i 3 t.rz. KB.
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stosowanie konwencji powszechnej i znajdzie się w zbiegu z porozumieniem polsko-radzieckim143. Pierwszoplanowe znaczenie ma jednak
oczywiście nakładanie się porozumienia na ochronę wypływającą z konwencji powszechnej.
Była już mowa o zasięgu przedmiotowo-podmiotowym wiążących
Polskę umów międzynarodowych. Jak pamiętamy, ze względu na przyjęte w porozumieniu polsko-radzieckim szerokie pojęcie publikacji porozumienie to częściowo wykracza pod względem swego zasięgu poza
konwencję powszechną144. „Porozumienie” polsko-amerykańskie nieco
wykracza swym zasięgiem przedmiotowo-podmiotowym poza samą tylko
konwencję berneńską w redakcji rzymskiej, natomiast jest pod tym względem całkowicie wchłonięte przez obydwie konwencje łącznie145.
W niniejszym punkcie rozważań interesuje nas jednak przede wszystkim
ocena skutków rozbieżności treści ochrony zagwarantowanej na mocy konwencji wielostronnych i porozumień dwustronnych, w szczególności zaś
ewentualne przekroczenie poziomu ochrony wynikającej z konwencji przez
ochronę mającą źródło w każdym z porozumień. Obydwie konwencje zawierają postanowienia mające wyjaśnić ich stosunek do innych umów międzynarodowych zawartych między tymi samymi podmiotami. I tak w art. 20
KB stanowi: „Rządy krajów związkowych zastrzegają sobie prawo zawierania między sobą układów odrębnych, o ile układy te miałyby zabezpieczyć
autorom prawa rozleglejsze od tych, które im przyznaje związek, lub też
miałyby zawierać inne jeszcze postanowienia niesprzeciwiające się konwencji niniejszej. Postanowienia układów juz istniejących, które odpowiadają powyższym warunkom, pozostają w mocy”. Z kolei art. XIX KP głosi: „Konwencja niniejsza nie narusza wielostronnych lub dwustronnych konwencji
lub porozumień dotyczących praw autorskich obowiązujących między dwoma lub kilkoma Umawiającymi się Państwami. W razie r o z b i e ż n o ś c i
[podkr. M.C.D.] między postanowieniami jednej z tych konwencji lub jednego z tych porozumień a postanowieniami niniejszej konwencji będą miały
pierwszeństwo postanowienia niniejszej konwencji”.
Jak wynika z powyższego, rozwiązanie przyjęte w interesującej nas materii przez konwencję berneńską jest dość liberalne. Konwencja ta zezwala
Pomijam tu sporne w doktrynie zagadnienie interpretacji zwrotu „w stosunkach między krajami
związanymi konwencją berneńską” użytego w pkt (c) Deklaracji załączonej do art. XVII KP [tekst
paryski; por. pkt (b) tekstu pierwotnego]. Por. w tej kwestii m.in. A. Bogsch, The Law of Copyright…,
s. 122–124; H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 118 i n.; W. Bappert, E. Wagner,
Internationales Urheberrecht…, s. 265 i n.; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 305 i n.
144
Zob. wyżej pkt 1c.
145
Tamże.
143
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na zawieranie innych układów – lub utrzymanie w mocy już istniejących –
jeżeli przyznają one twórcom ochronę bardziej intensywną lub zawierają inne postanowienia niesprzeczne z nią samą. Takie rozwiązanie zbiegu
skutków dwóch umów międzynarodowych jest zresztą poniekąd naturalne. W doktrynie prawa autorskiego spotyka się często pogląd, że w razie
zbiegu kilku traktatów należy stosować postanowienia tego spośród nich,
który przewiduje wyższy poziom ochrony146. O tym, czy „porozumienie”
polsko-amerykańskie takie postanowienia zawiera, a tym samym czy nadal
zachowuje z tego względu choćby częściowe tylko znaczenie, można by
orzec dopiero po porównaniu treści ochrony z niego wynikającej z treścią
ochrony gwarantowanej przez konwencję berneńską. Analiza poszczególnych przepisów materialnoprawnych tej ostatniej nie mieści się już jednak
w ramach niniejszej pracy. Z góry można jednak powiedzieć, że z punktu
widzenia zawartości minimum konwencyjnego, czyli „własnych” przepisów materialnoprawnych, „porozumienie” jest całkowicie wchłonięte
przez konwencję berneńską, ponieważ żadnych tego rodzaju przepisów
nie zawiera. Dla porównania poziomu ochrony wynikającej z obydwu źródeł istotne jest jednak jeszcze zbadanie ewentualnych odstępstw od zasady asymilacji na rzecz wzajemności materialnej. Tu kryje się potencjalna
możliwość wykroczenia poziomu ochrony wynikającej z „porozumienia”
ponad tę, którą gwarantuje konwencja berneńska. Zagadnienie wyjątków
od zasady asymilacji zostanie omówione w rozdziale następnym.
Jak już wspomniano, wyjątkowo może też dojść do zbiegu porozumienia
polsko-radzieckiego z konwencją berneńską. Sama konwencja nie reguluje
wprost tego przypadku, art. 20 KB dotyczy bowiem jedynie „odrębnych układów” zawartych między krajami związkowymi, a ZSRR przecież do nich nie
należy. Wydaje się jednak, że przepis ten mógłby być stosowany do porozumienia polsko-radzieckiego per analogiam. Celowości takiego zabiegu nie eliminuje chyba istnienie przepisu mającego z założenia rozstrzygać skutki zbiegu
porozumienia polsko-radzieckiego z wszelkimi innymi umowami międzynarodowymi, czyli jego art. IX. Przepis ten stanowi: „Porozumienie niniejsze
nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron wynikających z innych zobowiązań międzynarodowych”. Formuła ta jest nader ogólnikowa147.
Przede wszystkim jednak art. IX porozumienia reguluje problem jego stosun146
Por. F. Majoros, Urheberrechtsabkommen zwischen der UdSRR und ihren Nachbarn seit 1967, OR 1979,
nr 1, s. 46 oraz pozycje powołane tamże w przyp. 14; K. Knap, Autorský zakon a predpisy souvisici.
Kommentar, Praha 1982, s. 428. Zob. też niżej, s. 155.
147
F. Majoros nazywa odpowiednik art. IX w porozumieniu zawartym między ZSRK a NRD Die
Blankoklausel. Zob. F. Majoros, Urheberrechtsabkommen…
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ku do innych umów z punktu widzenia praw i obowiązków „Umawiających
się Stron”, czyli państw, podczas gdy art. 20 KB ujmuje to samo zagadnienie
w płaszczyźnie zakresu uprawnień jednostek – autorów. Koncepcja rozszerzająca zasadę przyjętą w art. 20 KB na przypadek zbiegu porozumienia polsko-radzieckiego z tą konwencją odpowiada ponadto generalnej tendencji prawa
międzynarodowego do liberalnego traktowania zbiegu traktatów, o czym niżej.
Konkludując, należy uznać, że w razie wyjątkowego zbiegu porozumienia polsko-radzieckiego z konwencją berneńską zachowałyby znaczenie praktyczne
te postanowienia porozumienia, które podwyższają poziom ochrony w stosunku do konwencyjnego oraz inne postanowienia niesprzeczne z konwencją.
Czy porozumienie w ogóle zawiera takie postanowienia, to już kwestia analizy
treści obydwu umów międzynarodowych.
Przejdźmy do rozważenia skutków zbiegu porozumień dwustronnych
z konwencją powszechną. Jak już wiemy, dotyczy to przede wszystkim porozumienia polsko-radzieckiego. Otóż formuła przyjęta w art. XIX KP wydaje się bardziej surowa niż ta z art. 20 KB. Artykuł XIX przyznaje bowiem
pierwszeństwo postanowieniom konwencji powszechnej przed postanowieniami innych umów w każdym wypadku zaistnienia „rozbieżności” między
nimi. Kluczowego znaczenia nabiera zatem interpretacja tego ostatniego
pojęcia. Czy „rozbieżność” istnieje tylko wtedy, gdy umowa inna niż konwencja powszechna obniża poziom ochrony, czy także wtedy, gdy przyznaje
ją w zakresie szerszym niż konwencja? Stanowisko doktryny w tej materii nie
jest jednolite. Część jej jest zdania, że wszelkie różnice między postanowieniami „innych konwencji i porozumień” a postanowieniami konwencji powszechnej są rozbieżnościami w rozumieniu jej art. XIX, a w rezultacie tylko
konwencja powszechna ma w tych wypadkach zastosowanie148. Inni autorzy
skłonni są interpretować „rozbieżności” w art. XIX wąsko: jako wyraźną
sprzeczność wykluczającą możliwość stosowania obok siebie postanowień
porozumienia i przepisów konwencji149. Niektórzy utożsamiają przy tym
owe sprzeczne postanowienia z postanowieniami działającymi na niekorzyść
autorów150. Zgodnie z tym stanowiskiem postanowienia „innych konwencji
Por. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 138, 129 i n.; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 272; R. Grossenbacher, Die Entwicklung des Welturheberrechtsabkommens im Hinblick auf den
Beitritt der Sowjetunion, Köniz 1977, s. 72 i n.; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 64; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 310.
149
Por. P. Bolla, Article XIX of the Universal Copyright Convention, Cop.Bull 1955, nr 1, s. 27; tenże, De
la Convention Universelle sur la droit d’auteur a une Convention internationale sur lea droits dits voisins, RdC
1958, III, s. 117–119; G. Mc Connell, The Effect of the Universal Copyright Convention on the Other International Conventions and Arrangements, Copyright Law Symposium nr 9, 1956, s. 67–71.
150
Por. F. Majoros, Les arrangements bilateraux en matière de droit d’auteur, Paris 1971, s. 45, 78–87; K. Knap,
O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 57–59, 403 i n.
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i porozumień”, które przyznawałyby autorom ochronę w szerszym zakresie,
nie musiałyby ustępować pierwszeństwa przepisom konwencji.
Analiza wszystkich argumentów sformułowanych na rzecz jednego lub
drugiego z wymienionych stanowisk, a w szczególności polemika z tezami
będącego zwolennikiem pierwszego z nich A. Bogscha, musiałyby tu zająć
wiele miejsca. Pozostawałoby to w wyraźnej dysproporcji do znikomego znaczenia tej kwestii z punktu widzenia tematu niniejszej pracy. Wybór
takiej czy innej interpretacji art. XIX KP mógłby bowiem mieć wpływ na
status autorów zagranicznych w Polsce tylko pod warunkiem, te porozumienia dwustronne, a przede wszystkim porozumienie polsko-radzieckie, rzeczywiście zawierają postanowienia podwyższające poziom ochrony praw
autorskich w porównaniu z ochroną wynikającą z konwencji. W treści porozumienia trudno jednak – przynajmniej prima facie – doszukać się takich
postanowień. Dlatego ograniczę się do stwierdzenia, że osobiście jestem
zwolenniczką wąskiej interpretacji pojęcia rozbieżności w art. XIX KP,
czyli elastycznej oceny skutków zbiegu „innych konwencji lub porozumień”151 z tą konwencją. Koncepcja ta znajduje oparcie w ogólnej tendencji
prawa międzynarodowego, żeby w razie istnienia różnic między postanowieniami traktatów o choćby tylko częściowo pokrywających się zakresach
unikać takiej ich interpretacji, która by prowadziła do stwierdzenia wyraźnego konfliktu między nimi. Innymi słowy, w prawie międzynarodowym
zakłada się raczej istnienie domniemania braku konfliktu między postanowieniami różnych traktatów niż domniemania odwrotnego152. Tendencja
ta znalazła wyraz zarówno w toku przygotowania konwencji wiedeńskiej
o prawie traktatów z 1969 r., jak i w liberalnej i wyważonej praktyce sądów
w sprawach międzynarodowych. Dlatego można zrozumieć ironię tkwiącą
w słowach F. Majorosa o „by tak rzec, bezlitosnym stanowisku” doktryny prawa autorskiego zdającej się z upodobaniem doszukiwać konfliktów
między postanowieniami porozumień dwustronnych i konwencji wielostronnych, podczas gdy i praktyka, i międzynarodowa legislacja z zakresu
prawa traktatów wykazują w tym względzie dużą tolerancję153. Warto jeszcze przytoczyć w związku z tym wypowiedź J. Błeszyńskiego dotyczącą
Pomijam tu sporne w doktrynie zagadnienie czy tzw. przez A. Bogscha zbieżne środki unilateralne, a więc m.in. „porozumienie” polsko-amerykańskie, mogą być uznane za „konwencje lub porozumienia” w rozumieniu art. XIX KP. Por. w tej kwestii m.in. W. Bappert, E. Wagner, Internationales
Urheberrecht…, s. 269; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 311; A. Bogsch, The
Law of Copyright…, s. 137, 126 oraz tenże, L’article XIX de la Convention Universelle, DA 1953, nr 12,
s. 145 i n., DA 1954, nr 4, s. 68 i n.; G. Mc Connell, The Effect…, s. 74.
152
Por. w tej kwestii: P. Majoros, Les arrangements…, s. 42 i n.
153
F. Majoros, Les arrangements…
151
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zbiegu „porozumienia” polsko-amerykańskiego z konwencją powszechną,
a pochodzącą z okresu, kiedy Stany Zjednoczone nie były jeszcze stroną konwencji berneńskiej. (Jak wiemy, obecnie zbieg taki jest usunięty na
drugi plan przez zbieg „porozumienia” z 1927 r. z konwencją berneńską).
Błeszyński twierdzi mianowicie, że mimo przystąpienia Polski do konwencji powszechnej nie utraciła całkowicie znaczenia ochrona dzieł obywateli
polskich w Stanach Zjednoczonych na mocy proklamacji prezydenta tego
kraju154 – a więc, jak można sądzić, także „symetryczna” ochrona dzieł autorów amerykańskich w Polsce, innymi słowy, całe „porozumienie”. Autor
nie rozwija jednak tego poglądu.
Reasumując, konwencja powszechna „wypiera” moim zdaniem tylko
takie postanowienia porozumień dwustronnych, które obniżałyby poziom
ochrony w porównaniu z wynikającym z konwencji lub w inny sposób
były z nią wyraźnie sprzeczne. Zupełnie odrębny problem stanowi przyjęta w stosunkach polsko-radzieckich praktyka odstępowania na niekorzyść
autorów radzieckich zarówno od konwencji powszechnej, jak i od tekstu
porozumienia poprzez stosowanie zasady wzajemności materialnej.
O zagadnieniu tym będzie mowa w ostatnim rozdziale pracy.

154

J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 26.
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Rozdział IV
Asymilacja autorów obcych z polskimi
w świetle umów międzynarodowych
1. Zasada asymilacji – uwagi ogólne
Asymilacja, zwana też reżimem krajowym (fr. traitement national, ang. national treatment, niem. Inländerbehandlung) polega na zrównaniu pod względem
prawnym obywateli innego państwa z własnymi. W języku prawniczym
najczęściej mówi się o zasadzie czy też klauzuli asymilacji, przy czym sądy
na temat charakteru prawnego tej zasady i jej stosunku do niektórych zbliżonych instytucji prawnych są zdumiewająco rozbieżne. Przed przystąpieniem do omówienia zasady asymilacji w ujęciu wiążących Polskę konwencji
z dziedziny prawa autorskiego wypada poświęcić nieco uwagi tym aspektom
asymilacji w ogólności, które budzą szczególne kontrowersje w doktrynie.
Na początek obserwacja nieco paradoksalna: problematyka asymilacji nabiera znaczenia w tych dziedzinach międzynarodowych stosunków
prawnych, w których zasadą jest brak asymilacji. Jak wiemy, pojęcie asymilacji wiąże się ze statusem obcych; wiadomo także, że w dziedzinie prawa prywatnego regułą jest brak dyskryminacji obcych podmiotów, innymi
słowy – właśnie pełna ich asymilacja z własnymi obywatelami pod względem możliwości nabywania praw podmiotowych1. O tego rodzaju asymilacji pisze się bardzo niewiele, traktowana jest ona jako zjawisko naturalne.
Problematyka asymilacji budzi natomiast zainteresowanie w tych – stosunkowo nielicznych – dziedzinach prawa prywatnego, w których tradycyjnie spotykało się dyskryminację obcych podmiotów. Dziedziną taką jest
przede wszystkim sfera praw na dobrach niematerialnych, w szczególności
Zob. w związku z tym art. 8 p.p.m. oraz przykłady podobnych przepisów w niektórych ustawodawstwach zagranicznych podane przez M. Kellera i K. Siehra, Allgemeine Lehre des internationalen
Privatrechts, Zürich 1966, s. 246 i n. Zdaniem tych autorów tego typu normy są zarazem przestarzałe
i niewiele znaczą, zatem w rezultacie są zbędne.

1
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zaś prawo autorskie. Tu dopiero asymilacja staje się czymś godnym uwagi, tu
wymaga specjalnych podstaw jako odstępstwo od utrwalonej tradycji dyskryminacji. Okoliczność ta tłumaczy zarazem, dlaczego zagadnienie asymilacji
tak ciasno splata się z konwencjami międzynarodowymi2: skoro zrównanie
twórców obcych z rodzimymi wymaga najczęściej zaistnienia szczególnego
powodu, bez którego nie korzystaliby oni z ochrony, otwiera się pole do
zawierania porozumień uchylających dyskryminację we wspólnym interesie
uczestniczących w nich państw. W zakresie objętym działaniem takiego porozumienia asymilacja staje się zasadą. Oczywiście pełne zrównanie twórców obcych z własnymi niekoniecznie musi wynikać z umów międzynarodowych. Faktem jest jednak, że w ich braku zdarza się stosunkowo rzadko.
a. Asymilacja a wzajemność formalna
Jednym z zagadnień, które w piśmiennictwie przedstawiają się szczególnie niejasno, jest stosunek między zasadą asymilacji a wzajemnością,
w szczególności wzajemnością formalną. Rozbieżności poglądów w tej
materii łatwo dają się wytłumaczyć faktem, że – jak pamiętamy – sama
wzajemność bywa pojmowana bardzo różnie, a terminologia służąca jej
bliższej charakterystyce jest wybitnie zagmatwana. Przypomnijmy zatem,
że w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego przez wzajemność formalną rozumie się sytuację, w której obywatele pewnego państwa obcego
traktowani są na równi z własnymi podmiotami, a zarazem to obce państwo
przyznaje obywatelom pierwszego państwa te same prawa, jakie przysługują jego własnym obywatelom3. Nie bada się przy tym poziomu ochrony
w każdym z tych państw. W piśmiennictwie często spotyka się wypowiedzi
podkreślające istnienie ścisłych powiązań między zasadą asymilacji a wzajemnością formalną4. Wydaje się jednak, że całkowite identyfikowanie obydwu pojęć nie byłoby wskazane. Przede wszystkim sama asymilacja twórców
Toteż opracowane przez P. Levela hasło Clause d’assimilation aux nationaux poświęcone jest w zasadzie tylko asymilacji wynikającej z traktatów międzynarodowych. Por. P. Level [w:] Dalloz – Encyclopédie juridique. Répertoire de droit international, t. I, Paris 1968, s. 324–330. Także: P. Mayer (Droit
international privé, Paris 1983, s. 764 i n.) omawia klauzulę asymilacji w paragrafie poświęconym traktatom. W piśmiennictwie polskim na temat „klauzuli narodowej” por. J. Gilas, Standard traktowania
narodowego, PiP 1974, nr 8–9, s. 131–141.
3
Zob. wyżej rozdz. II, s. 123 i n.
4
Por. J. Gilas, Standard traktowania…, s. 134; J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa
1973, s. 403; B. Nawrocki, Dwustronne porozumienie polsko-radzieckie dotyczące wzajemnej ochrony praw
autorskich, PUG 1977, nr 4–5, s. 119; W. Popiołek, Normy prawa prywatnego międzynarodowego w konwencjach o ochronie praw autorskich, PiP 1979, nr 9, s. 77; A. Kawecki, Uprawnienia majątkowe cudzoziemców
w zakresie wynalazczości pracowniczej w Polsce [w:] Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym,
Warszawa 1983, s. 79; K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo autorské, Praha 1981, s. 59; La condition
civile, s. 88; H. Püschel, Internationales Urheberrecht, Berlin 1982, s. 50.
2
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obcych z własnymi nie narzuca w sposób konieczny wzajemności. Państwo
może wszak traktować wspaniałomyślnie obcych twórców niezależnie od
tego, czy inne państwa odwzajemniają mu się tym samym5. Inna sprawa,
że taka jednostronna asymilacja jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Albo
więc, jak się ma rzecz w powszechnym prawie cywilnym, brak dyskryminacji
obcych jest czymś naturalnym i cała problematyka wzajemności praktycznie
się nie ujawnia, albo też – jak to się dzieje w dziedzinie własności intelektualnej – asymilacja obcych jest przełamaniem ich tradycyjnej dyskryminacji,
a wtedy wprowadzana jest zwykle na zasadzie do ut des, najczęściej na mocy
umów międzynarodowych. W związku z tym trudno zgodzić się w pełni
z B. Walaszkiem i M. Sośniakiem, którzy przeciwstawiają zrównanie obcych obywateli z własnymi na zasadzie wzajemności formalnej (jak np.
w art. 6 pkt 4 ustawy o pr.aut.) – rzekomo bezwarunkowemu zrównaniu
ich na mocy umów międzynarodowych6: także w tych umowach asymilacja
wprowadzona jest na zasadzie wzajemności.
Utożsamianie zasady asymilacji z wzajemnością formalną wydaje się
niewskazane z jeszcze innego powodu. Wprawdzie gdyby pojmować
wzajemność formalną tak, jak to czyni polska doktryna prawa międzynarodowego, należałoby zgodzić się, że wzajemność ta sprowadza się do
wzajemnej asymilacji obywateli w stosunkach dwóch lub więcej państw.
W piśmiennictwie światowym spotyka się jednak również tendencję do
nieco innego rozumienia wzajemności formalnej. Ma ona mianowicie polegać na wszelkiego rodzaju wzajemnej ochronie pewnych praw, przy której – inaczej niż w wypadku pełnej wzajemności materialnej – nie wymaga się jednakowego poziomu ochrony. Zapatrywania w tej materii nie są
zresztą jednolite. Tak np. A. Troller zwraca uwagę na fakt, że przy skrajnie
formalnym, abstrahującym już nie tylko od treści ochrony, ale i od jej istnienia (na danym odcinku) ujęciu wzajemności pojęcie to może się okazać
pustym słowem. Dlatego aby w ogóle można było mówić o wzajemności,
choćby tylko formalnej, autor ten wymaga istnienia w drugim państwie
ochrony „przynajmniej w zasadzie”7. Sam brak dyskryminacji twórców
Tak trafnie: J. Błeszyński, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 1979, s. 22 i n. Precyzyjne rozgraniczenie asymilacji i wzajemności spotykamy u P. Levela, Clausa d’assiiallation…, s. 327.
6
Por. B. Walaszek, M. Sośniak, Zarys prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa 1973, s. 281 i n.
7
A. Troller, Die Reziprozität im Brusseller Text der Revidierten Berner Übereinkunft, GRUR Int. 1950, z. 6,
s. 277 i n. Spotyka się zresztą poglądy jeszcze bardziej radykalne. Niektórzy autorzy zdają się mianowicie identyfikować wszelką wzajemność (bez przymiotnika) z wzajemnością materialną, a tym
samym przeciwstawiają ją zasadzie asymilacji. For. V. Spaić, Teorija autorskogo prava i autorsko pravo
u SFRJ, Zagreb 1983, s. 273; W. Hoffman, Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur
und Kunst von 9 September 1986, Berlin 1935, s. 9.
5
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obcych może się okazać niewystarczający dla spełnienia przesłanki wzajemności formalnej, jeżeli pewne dzieła w ogóle nie są chronione w kraju
pochodzenia. U efekcie Troller przeciwstawia sobie tak rozumianą wzajemność formalną i zasadę asymilacji8.
Aczkolwiek spostrzeżenie Trollera o abstrakcyjnym, „pustym” charakterze konsekwentnie pojmowanej wzajemności formalnej nie jest pozbawione
słuszności, wydaje się mimo wszystko, że już sam fakt zrównania obcych
twórców powinniśmy uznać za wystarczający dla uznania istnienia wzajemności – formalnej oczywiście. Gdybyśmy bowiem wprowadzili jeszcze jakiś dodatkowy, merytoryczny wymóg co do istnienia i poziomu ochrony
w drugim kraju, stanęlibyśmy wobec kolosalnych trudności. Gdzie miałaby
wówczas przebiegać granica z jednej strony między wzajemnością formalną
a materialną, a z drugiej – między wzajemnością formalną a brakiem jakiejkolwiek wzajemności? Jak należałoby rozumieć warunek istnienia ochrony
„przynajmniej w zasadzie”? W wypadku praw autorskich na czym ochrona
taka miałaby polegać: na jakiejkolwiek ochronie wszelkich kategorii utworów? Na jakiejkolwiek ochronie niektórych kategorii utworów? Na istnieniu
określonych uprawnień względem pewnych kategorii utworów? Czy może
wreszcie na istnieniu jakichkolwiek uprawnień względem konkretnego, pojedynczego dzieła? Jeżeli już państwo decyduje się na wprowadzenie wzajemnej ochrony opartej na zasadzie asymilacji, powinno wziąć pod uwagę
poziom ochrony wynikającej z ustawodawstwa kontrahenta(-ów) i zawczasu
ocenić rozmiar ewentualnej dysproporcji na swoją niekorzyść. Jeżeli ochrona pewnych praw w ogóle w tamtym państwie nie istnieje lub istnieje w minimalnym zakresie, może niecelowe jest zawieranie z nim umowy o wzajemnym zrównaniu praw obywateli? Gdyby już jednak do zawarcia takiej umowy
doszło i była ona następnie realizowana, należałoby uznać moim zdaniem,
że i w tym wypadku mamy do czynienia z wzajemnością (formalną).
W doktrynie spotyka się zapatrywanie, zgodnie z którym wzajemność
formalna sprowadza się do identyczności norm kolizyjnych9. U podstaw
tego stanowiska leży zapewne fakt, że identyczność norm kolizyjnych
nie gwarantuje identyczności rozwiązań merytorycznych, o tyle więc nie
A. Troller, Die Reziprozität… Ze stanowiskiem tym słusznie polemizuje A. Baum, zdaniem którego autor ten miesza wzajemność formalną z materialną. Por. A. Baum, Die Reziprozität im Brüsseler
Text der RBÜ, GRUR 1951, z. 3, s. 115.
9
Por. G. Boytha, Reciprocity in International Copyright Law [w:] Questions of International Law, Budapest
1968, s. 42, 49; F. Majoros, Les arrangements bilateraux en matière de droit d’auteur, Paris 1971, s. 57.
Zauważmy, że koncepcja ta prowadzi albo do bardzo szerokiego – jak u Majorosa – ujęcia wzajemności materialnej, albo – jak u Boythy – do powstania między wzajemnością materialną a formalną
luki, którą nie wiadomo jakim pojęciem wypadałoby wypełnić.
8
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zapewnia wzajemności materialnej. Osobiście jestem jednak przeciwna
sprowadzaniu istoty wzajemności formalnej do identyczności norm kolizyjnych. Wydaje się, że w przypadku wszelkiego rodzaju wzajemności jako
instytucji z dziedziny prawa obcych, a w szczególności wzajemności jako
podstawy międzynarodowej ochrony praw autorskich, na pierwszy plan wysuwa się pierwiastek merytoryczny: uchylenie lub ograniczenie dyskryminacji obcych podmiotów. Samo rozwiązanie kolizyjne nie może zagwarantować takiego rezultatu, toteż ma ono w tej dziedzinie znaczenie wtórne.
Dotychczasowe wywody prowadzą do wniosku, że także ze względu na
rozbieżności w interpretacji pojęcia wzajemności formalnej i występujące
niekiedy tendencje do jego szerszej interpretacji niż przyjęta w polskiej
doktrynie nie wydaje się celowe stawianie znaku równości między zasadą
asymilacji i wzajemnością formalną. Sumując to z wcześniej przedstawionym argumentem przeciwko takiej identyfikacji należy dojść do wniosku,
że zjawiska te mogą – i z reguły tak się dzieje – ale nie muszą współwystępować10. Istnieją przypadki asymilacji niezwiązanej z wzajemnością;
istnieją również przypadki wzajemności „jeszcze niematerialnej” (a więc
w razie przyjęcia podziału dychotomicznego – wzajemności formalnej),
a niekoniecznie polegającej na wzajemnej asymilacji obywateli.
b. Asymilacja a problem prawa właściwego
Zagadnienie stosunku zasady asymilacji do norm kolizyjnych czy też
jej ewentualnej zawartości kolizyjnej jest bodaj najtrudniej uchwytne spośród wszystkich kwestii należących do kręgu problematyki asymilacji. Z kilku powodów zagadnienie to trudno jest omawiać w sposób abstrakcyjny,
tzn. w oderwaniu od konkretnego podłoża normatywnego. Po pierwsze,
kwestia ewentualnych kolizyjnych implikacji zasady asymilacji może zależeć
w pewnej mierze od jej konkretnego sformułowania i kontekstu, w jakim
ono występuje, jak również od lokalnej tradycji pojmowania podstawowych
problemów z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego. Prywatno-międzynarodowe uwikłania zasady asymilacji sięgają bowiem bardzo głęboko. Po drugie, ogromna większość literatury poświęconej zasadzie asymilacji
w dziedzinie prawa autorskiego dotyczy ujęć tej zasady w poszczególnych
konwencjach. Z wypowiedzi im poświęconych trudno jest zwykle wydestylować oceny dotyczące charakteru prawnego tej zasady w ogólności.
Znaczenie zasady asymilacji wykracza poza dziedzinę własności intelektualnej, nie mówiąc już o samym prawie autorskim, a nawet poza sferę
całego prawa prywatnego. Jest to wszak zasada dotycząca statusu obcych,
10

Podobnie: A. Baum, Die Reziprozität…
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a ten, jak wiadomo, rysuje się odrębnie przede wszystkim w różnych dziedzinach prawa publicznego. Jednakże zagadnienie stosunku między zasadą
asymilacji a problemem wyboru prawa właściwego może się przedstawiać
w prawie publicznym inaczej niż w szeroko rozumianym prawie prywatnym – choćby dlatego, że w prawie publicznym tradycyjnie przyjętą zasadą
jest stosowanie wyłącznie prawa własnego11. Toteż wszelkie uogólnienia
w tym zakresie, a zwłaszcza przenoszenie tez wypowiadanych w odniesieniu do asymilacji w sferze stosunków publicznoprawnych na teren prawa
autorskiego mogą się okazać ryzykowne.
Poglądy doktryny prawa autorskiego na temat tego, czy zasada asymilacji zawiera jakąś treść kolizyjną, są rozbieżne. Wielu autorów przypisuje tej
zasadzie sens podwójny, traktując ją, po pierwsze, jako normę materialnoprawną dotyczącą statusu obcych, po drugie zaś, jako normę kolizyjną nakazującą stosowanie prawa miejscowego12. Co do tej ostatniej kwestii nasuwa
się zresztą dalsza wątpliwość: czy prawem „miejscowym” jest prawo siedziby
sądu orzekającego, czy też prawo państwa, w stosunku do terytorium którego
rozważa się problem ochrony obcych autorów? Spotyka się ponadto zapatrywania, które niemalże ograniczają sens zasady asymilacji do normy kolizyjnej
nakazującej stosowanie własnego (z identyczną wątpliwością dotyczącą interpretacji tego przymiotnika co właśnie opisana) prawa13. Jeżeli nawet zdaniem
reprezentantów tego stanowiska owa kolizyjna zawartość nie wyczerpuje całkowicie treści zasady asymilacji, to i tak wyraźnie dominuje nad pozostałym,
Por. np. M. Keller, K. Siehr, Allgemeine Lehre…, s. 247; co do poszczególnych dziedzin prawa
publicznego zob. P. Mayer, Droit international…, s. 85–90. Ostatnio zaznacza się jednak zwrot w zapatrywaniach doktryny na tę kwestię. Por. K. Lipstein, Offentliches Recht und internationales Privatrecht
[w:] Internationales Privatrecht. Internationales Wirtschaftsrecht, Köln 1985, s. 39–54. Co do kwestionowania tej zasady w prawie szwajcarskim zob. I. Wiszniewska, Zastosowanie obcego prawa antykartelowego
w szwajcarskim międzynarodowym prawie prywatnym, ZNUJ – PWiOWI 1983, z. 33, s. 105–107.
12
Por. np. M. Bogusławski, Woprosy awtorskogo prawa w mieżdunarodnych otnoszenijach, Moskwa 1973, s. 27;
E. Ulmer, Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [w:] Internationales Privatrecht – Internationales Wirtschaftsrecht, Köln 1985, s. 258; S. Stewart, International Copyright
and Neighboring Rights, London 1983, 3.01, 3.15; R. Grossenbacher, Die Entwicklung des Welturheberrechtsabkommens im Hinblick auf den Beitritt der Sowjetunion, Köniz 1977, s. 23; K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni
právo…, s. 64. Ci ostatni autorzy, niefortunnie moim zdaniem, rozszerzają pojęcie zasady asymilacji
na przepisy zawierające konwencyjne minimum ochrony, nazywając ogół materialnych przepisów
konwencji „zasadą asymilacji w szerszym znaczeniu”.
13
Por. M. Nimmer, Who Is the Copyright Owner When Laws Conflict, GRUR Int. 1973, z. 6–7, s. 302;
G. Boytha, Reciprocity…, s. 42–46; A. Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht in gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel 1952, s. 26. Chyba najdalej w identyfikowaniu zasady asymilacji
(której notabene nie definiuje bezpośrednio) z normą kolizyjną posuwa się S. Cigoj. Z całości wywodów
tego autora zdaje się wynikać, że nawet stosowanie krajowych przepisów dyskryminujących obcych
twórców jest on skłonny uważać za przejaw działania zasady asymilacji! For. S. Cigoj, Internationalprivatrechtliche Aspekte des Urheberrechts, Pestschrift für Karl Firsching, München 1985, s. 62–70 oraz tenże, Der
Schutz ausländischer Urheber nach jugoslawischem Recht, UFITA 1986, z. 103, s. 113–129.
11
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materialnoprawnym jej elementem. Wreszcie trzecią grupę stanowią poglądy,
które interpretują zasadę asymilacji jako czystą normę prawa obcych pozbawioną jakiejkolwiek zawartości kolizyjnej14. Jeśli chodzi o zapatrywania doktryny polskiej, W. Popiołek przypisuje zasadzie asymilacji znaczenie kolizyjne
i wyraźnie wysuwa je na plan pierwszy kosztem zawartych w niej pierwiastków
materialnoprewnych15. M. Pazdan traktuje tę zasadę – na gruncie konwencji
berneńskiej – jako normę tyleż merytoryczną, co kolizyjną16, natomiast przedstawiciele nauki prawa autorskiego ograniczają się do dostrzeżenia w niej podstawy do zrównania ochrony twórców obcych z rodzimymi17.
Podejmując próbę znalezienia odpowiedzi na postawione wyżej pytanie,
zacznijmy od przeprowadzenia pewnego rozgraniczenia. Była już mowa
o tym, że na gruncie większosci krajowych systemów prawa autorskiego
asymilacja obcych twórców nie jest bynajmniej zasadą, przeciwnie – przedstawia się ona jako wyłom w ich generalnej dyskryminacji. Owa wycinkowa
asymilacja pojawia się na gruncie określonego systemu prawa autorskiego
już po rozwiązaniu kwestii kolizyjnej, a w każdym razie bez potrzeby dalszego jej rozwiązywania. W praktyce bowiem najczęściej problem wyboru
prawa właściwego w takich wypadkach w ogóle nie powstaje, wyeliminowany w zarodku przez splot czynników, które skrótowo można określić jako
zasadę terytorialności praw autorskich. Wspomniana fragmentaryczna – czy
raczej warunkowa – asymilacja nie wyraża już zatem treści kolizyjnej. Ona
sama jest natomiast z jednej strony rezultatem spełnienia którejś z przesłanek ochrony zagranicznych autorów wymaganych przez normę prawa
obcych, z drugiej zaś strony konsekwencją faktu stosowania przepisów należących do systemu prawa zawierającego ową normę. Można się jedynie
spierać, czy wybór tego właśnie systemu dokonuje się świadomie, czy niejako automatycznie, i na jakiej podstawie. O różnych możliwościach wyjaśnienia tego problemu była mowa w rozdz. I. Przypomnijmy, że wchodzą tu
w grę takie koncepcje, jak zastosowanie – wprost lub przez analogię – którejś ze „zwykłych” norm kolizyjnych, np. przewidujących właściwość legis
14
Por. K. Zweigert, H. Puttfarken, Zum Kollisionrecht der Leistungaschutzrechte, GRUR Int. 1972, nr 9,
s. 575; M. Walter, La liberté contractuelle dans le domaine du droit d’auteur et les conflits de loi, RIDA 87, 1976,
s. 47; G. Koumantos, Sur le droit international privé du droit d’auteur, DdiA 1979, nr 2–3, s. 636; H. Schack,
Zur Anknüpfung des Urheberrecht im internationalen Privatrecht, Berlin 1979, s. 28–30 oraz przyp. 75. W zasadzie takie samo stanowisko zajmuje S. Ricketson, aczkolwiek przyznaje, że w praktyce zasada asymilacji przesądza właściwość prawa kraju ochrony. Zob. S. Ricketson, The Berne Convention for the Protection
of Literary and Artistic Works 1886–1986, London 1987, s. 194.
15
W. Popiołek, Normy prawa…, s. 76 i n.
16
M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1987, s. 188.
17
Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 403; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 22; tenże, Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 13.
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loci delicti commissi lub legis rei sitae, przypisanie treści kolizyjnej samej zasadzie
terytorialności, doszukanie się w treści przepisów prawa obcych „ukrytej”
normy kolizyjnej nakazującej stosowanie własnego prawa lub wreszcie zastosowanie jednostronnej normy kolizyjnej przy równoczesnym odrzuceniu
możliwości przekształcenia jej w normę zupełną18.
Niekoniecznie tak samo przedstawia się sprawa asymilacji występującej
jako zasada. Była już mowa o tym, że ta pojawia się z reguły jako rezultat
zawarcia umowy międzynarodowej. W konwencji berneńskiej zasada ta
została sformułowana następująco: „Art. 4(l). Autorzy należący do jednego z krajów związkowych korzystają […] z praw, które właściwe ustawy przyznają obecnie lub przyznają w przyszłości autorom krajowym”.
W tym kontekście trzeba jeszcze przytoczyć następny ustęp tego samego
artykułu, ponieważ w licznych wypowiedziach doktryny obydwa te przepisy są analizowane łącznie: „(2). Korzystanie z tych praw i ich wykonywanie […] jest niezależne od istnienia ochrony w kraju powstania dzieła.
Wskutek tego, poza postanowieniami konwencji niniejszej, zakres ochrony, jako też środki dochodzenia jej, zawarowane autorowi w celu ochrony
jego praw, są normowane wyłącznie według ustawodawstwa tego kraju,
w którym d o c h o d z i s i ę o c h r o n y [podkr. M.C.D.].
Ocena charakteru prawnego zasady asymilacji w ujęciu art. 4 ust. 1 KB
wywołuje takie same rozbieżności poglądów jak te, które dotyczą zasady asymilacji w ogólności. Zdaniem niektórych autorów art. 4 ust. 1 zawiera jedynie
normę prawa obcych i bynajmniej nie przesądza kwestii prawa właściwego19.
Niektórzy zwolennicy tej koncepcji twierdzą np., że zakaz dyskryminacji obcych twórców w państwie konwencyjnym dałby się pogodzić z realizowaniem
ochrony ich praw według ustawodawstwa obowiązującego na przykład…
w kraju powstania utworu20. Fakt, iż w rzeczywistości ochrona jest im udzieZob. wyżej w tej kwestii rozdz. I, pkt 3 i 4 oraz rozdz. II, pkt 1.
Por. M. Walter, La liberté…, s. 47; G. Koumantos, Sur le droit…, s. 636; H. Schack, Zur Anknüpfung…,
s. 28, 31–33 (aczkolwiek autor ów przyznaje, że kwestię tę trudno jest rozstrzygnąć); F. Vischer, Das
Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem Schweizerischen IPR-Gesetzentwurf, GRUR Int.
1987, z. 10, s. 676; P. Neuhaus, Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht, RabelsZ 1976,
z. 40, s. 193. Ogólnie na temat konwencji z dziedziny prawa autorskiego: K. Zweigert, H. Puttfarken,
Zum Kollisionrecht…, s. 575; ogólnie o konwencji berneńskiej: L. Raape, Internationales Privatrecht, Berlin
1961, s. 641. Zdaniem R. Plaisanta (Droit international [w:] Juris-Classeur-Propriété litteraire et artistique, fasc.
21, 1970, s. 12) art. 4 ust. 1 KB w zasadzie dotyczy statusu obcych, ale zgodnie z ustaloną wykładnią
uważany jest zarazem za rozwiązanie kolizyjne. (Większość powołanych tu wypowiedzi dotyczy art. 5
ust. 1 i 2 t.par. stanowiących odpowiedniki art. 4 ust. 1 i 2 t.rz. Nie ma to żadnego wpływu na istotę
rozważanych problemów).
20
Tak: M. Walter (La liberté…) i S. Ricketson (The Berne Convention…), którzy jednak uważają tę
ewentualność za czysto teoretyczną. Jako realne rozwiązanie kolizyjne proponuje ją G. Koumanios,
Sur le droit…, s. 637.
18
19
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lana według zupełnie innego porządku prawnego, wynika z art. 4 ust. 2;
dopiero bowiem ten przepis zawiera normę kolizyjną wskazującą na prawo kraju, w którym dochodzi się ochrony21. Zakres tej ostatniej normy
bywa zresztą różnie rozumiany, o czym jeszcze będzie mowa.
Inne stanowisko, bodaj najpowszechniej reprezentowane, przypisuje
art. 4 ust. 1 zarówno znaczenie materialnoprawne, polegające na zrównaniu autorów obcych z rodzimymi, jak i kolizyjne, przesądzające właściwość
prawa miejscowego22. Przy tym podejściu art. 4 ust. 2 ma być tylko rozwinięciem tego, co pośrednio wynika już z samej zasady asymilacji, czyli z ust. 1
tego artykułu. Wreszcie pewna grupa autorów nie przekreśla wprawdzie
wyraźnie (zresztą trudno byłoby to sobie wyobrazić) materialnoprawnego
sensu zasady z ust. 1, ale eksponuje jej kolizyjny wydźwięk do tego stopnia,
że zasada asymilacji zostaje praktycznie utożsamiona z normą kolizyjną23.
Z zaprezentowanej tu rozbieżności poglądów wynika pośrednio również rozbieżna ocena właściwej normy kolizyjnej z art. 4 ust. 2. Raz uważana jest ona jedynie za konkretyzację rozstrzygnięcia zawartego w ust. 1
tego artykułu, kiedy indziej zaś za rozwiązanie całkowicie od niego niezależne i należące do innej płaszczyzny. Także treść i zakres owej „czystej”
normy kolizyjnej bywają różnie interpretowane. W starszej doktrynie spotykany był pogląd, że wynika z niej nakaz stosowania legis fori24.
M. Walter, La liberté…
Por. M. Pazdan, Prawo prywatne…; E. Ulmer, Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen
Privatrecht, RabelsZ 1977, nr 3, s. 497 i n.; O. Sandrock, Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung
bei der Yerletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten [w:] Vorschlage und Gutachten zur Reform des
deutsches internationalen Privatrechts der ausservertraglichen Schuldverhältnisse, 1983, s. 390; S. Cigoj, Internationalprivatrechtliche Aspekte…, s. 54, przyp. 2; S. Stewart, International Copyright…, 5.34. W licznych wypowiedziach
doktryny dwoisty charakter zasady asymilacji nie jest wprawdzie stwierdzony dosłownie, ale wynika implicite z poświęconych jej wywodów. Por. W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der
Literatur und Kunst von 9 September 1986, Berlin 1935, s 5; S. Ladas, The International Protection of Literary and
Artistic Property, New York 1938, s. 262, 364 i n.; H. Püschel, Internationales Urheberrecht, s. 48; H. Desbois,
A. Françon, A. Kerever, Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins, Paris 1976, s. 150 i n.;
W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht. Kommentar, München 1956, s. 41.
23
Por. M. Nimmer, Who is…, s. 302; W. Popiołek, Normy prawa…, s. 76 i n. oraz tenże: recenzja książki J. Matwiejawa pt. Mieżdunarodnyje konwiencji po awtorskomu prawu, PiP 1976, nr 12, s. 136.
24
Por. W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 5 i n.; W. Goldbaum, Berner Übereinkunft zum
Schutze von Werken der Literatur und Kunst, Berlin 1928, s. 345; niezbyt jasno S. Ladas, The International
Protection…, s. 262, 267 i n. Zob. ponadto: J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973,
s. 416; M. Bogusławski, Woprosy awtorskogo prawa w mieżdunarodnych otnoszenijach, Moskwa 1973, s. 138;
H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Paris 1978, s. 37; inaczej jednak – na rzecz właściwości legis loci
delicti commissi – tenże autor: La protection des oeuvres litteraires et artistiques étrangeres en France [w:] Travaux
du comité français de droit internatlonai privé 1960–1962, s. 192. Por. też: F. Madl, Foreign Trade Monopoly.
Private International Law, Budapest 1967, s. 80; G. Koumantos, Sur le droit…, s. 636; H. Schack, Zur
Anknüpfung…, s. 30. Dwaj ostatni autorzy ujmują omawianą normę kolizyjną bardzo wąsko – zob.
niżej, s. 169.
21
22
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Stopniowo zaczęto jednak odchodzić od dosłownej interpretacji pojęcia „kraju, w którym dochodzi się ochrony”. Większość nowszej doktryny
uważa, że chodzi w tym wypadku raczej o prawo kraju, „dla obszaru którego dochodzi się ochrony”25. Jak widać, odżywa więc przy tej okazji znany
spór o pojmowanie istoty zasady terytorialności. Argumentacja na rzecz
drugiej z opisanych interpretacji normy kolizyjnej z art. 4 ust. 2 wydaje się
przekonywająca. Zwraca ona słusznie uwagę na niedostateczny związek
merytoryczny prawa forum z kwestią treści i ochrony prawa autorskiego26. Niekiedy wskazuje się ponadto na historyczne uwarunkowania użycia
przez twórców konwencji formuły z art. 4 ust. 227. Wreszcie – powołuje
się zasadę terytorialności w jej współczesnym ujęciu28. W tym ostatnim
sposobie argumentacji można jednak dopatrzeć się elementów błędnego
koła: z jednej strony akceptacja zasady terytorialności pojmowanej jako
właściwość prawa kraju ochrony ma wesprzeć odrzucenie dosłownej interpretacji zwrotu „kraj, w którym dochodzi się ochrony” w art. 4 ust. 2,
z drugiej zaś brzmienie tego ostatniego przepisu bywa powoływane jako
podstawa generalnego obowiązywania owej zasady.
Niezależnie od słabości niektórych argumentów skierowanych przeciw
właściwości legis fori na gruncie art. 4 ust. 2 wydaje się, że istotnie należy w tym wypadku inaczej określić prawo właściwe. Najczęściej będzie
ono zresztą zbieżne z lex fori. Dla jednych będzie to prawo kraju ochrony (lex loci protectionis), dla drugich tradycyjne lex loci delicti commissi. Wybór
jednej lub drugiej formuły może zależeć w pewnym stopniu od zakresu,
jaki przypiszemy normie z art. 4 ust. 2. Wąskie jej pojmowanie – jako
dotyczącej jedynie skutków naruszenia prawa autorskiego – sprzyja operowaniu tradycyjną formułą legis loci delicti commissi29. „Tendencja do rozszerzania właściwości prawa kraju, w którym dochodzi się ochrony, na
Tak w polskim piśmiennictwie: W. Popiołek, Normy prawa…, s. 76 i n.; M. Pazdan, Prawo prywatne…, s. 189. Por. ponadto E. Ulmer, Fremdenrecht…, s. 260 i n.; H. Püschel, Internationales Urheberrecht, s. 48; U. Drobnig, Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht,
RabelsZ 1976, nr 40, s. 197; A. Troller, Das internationale…, s. 49; O. Sandrock, Die kollisionsrechtliche…, s. 390 i n.; K. Zweigert, H. Puttfarken, Zum Kollisionrecht…, s. 576. Niektórzy autorzy piszą
w tym kontekście nie o lex loci protectionis, a o lex loci delicti commissi – por. La condition civile, s. 99, 101;
M. Walter, La liberté…, s. 47. K. Spoendlin (Das internationale Schutz des Urhebers, UFITA 1988, z. 107,
s. 16–20) opowiada się za właściwością legis loci delicti commissi, a nie legis fori, przyznaje jednak, że
sprawa jest bardzo dyskusyjna. R. Plaisant (Droit international, s. 12) operuje niejasnym pojęciem lex
loci, nie określając bliżej, co przez to rozumie. Niejasno również C. Masouyé, Guide de la Convention
de Berne, Genève 1978, s. 36.
26
Por. K. Spoendlin, Das internationale Schutz…
27
Por. E. Ulmer, Fremdenrecht…, s. 260 i n.
28
For. np. W. Popiołek, Normy prawa…, s. 73–77; A. Troller, Das internationale…
29
Współzależność tego rodzaju można zauważyć np. w wywodach M. Waltera, La liberté…, s. 45–49.
25
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całość elementów nazwanych przez W. Popiołka statutem „rzeczowym”
i „deliktowym”30 sprzyja z kolei poszukiwaniu formuły pojemniejszej. Stąd
pojęcie prawa miejsca ochrony (lex loci protectionis) niejako wchłaniające znany łącznik legis loci delicti commissi. Niektórzy przedstawiciele doktryny wydają
się traktować oba te pojęcia zamiennie31. O obydwu można też powiedzieć,
że z reguły – choć nie zawsze – będą się pokrywać z lex fori. Praktyczne znaczenie wyboru między lex fori a lex loci protectionis (lex loci delicti commissi) ujawni
się więc w stosunkowo nielicznych wypadkach. Sytuacje, w których wspomniane łączniki rozchodzą się, z pewnością jednak się zdarzają, a w miarę
coraz większego komplikowania się sposobów eksploatacji utworów i wykraczania ich poza granice jednego państwa będą zapewne coraz liczniejsze.
Skoro już mowa o różnym pojmowaniu zakresu normy kolizyjnej
z art. 4 ust. 2 KB, trzeba jeszcze wspomnieć o nader skrajnym poglądzie na
tę kwestię. Zdaniem niektórych autorów zakres ten jest w istocie bardzo
wąski i użyte w tym przepisie słowa „zakres ochrony” mają się odnosić
wyłącznie do ograniczeń prawa autorskiego lub do środków jego ochrony, natomiast już nie do jego treści, nie mówiąc o takich jego aspektach,
jak nabycie, ustalenie podmiotu pierwotnie uprawnionego, wygaśnięcie
lub zbywalność32. Zwolennicy tak ograniczonego zakresu normy z art. 4
ust. 2 uznają w konsekwencji, że dla pozostałych aspektów prawa autorskiego, włącznie z jego treścią, należy poszukiwać innej normy kolizyjnej
(lub innych norm kolizyjnych). Zdaniem G. Koumantosa normę taką da
się skonstruować poprzez bilateralizację jednostronnej normy kolizyjnej,
jaką – zdaniem tego autora – zawierają przepisy mówiące o właściwości
ustawodawstwa miejscowego w kraju powstania utworu33. Rozumowanie
to można moim zdaniem określić jedynie jako karkołomne – podobnie
jak przedstawioną wcześniej próby podobnej bilateralizacji norm ustawodawstw krajowych dotyczących statusu obcych twórców34. Sens art. 5
ust. 3 zd. 1 (t.par.) sprowadza się do wyłączenia działania konwencji w kraju powstania dzieła. Przede wszystkim jednak interpolacja dostrzeganej
w tych przepisach przez Koumantosa normy kolizyjnej, prowadząca do
rezultatu w postaci uznania generalnej właściwości prawa kraju powstania
utworu, byłaby sprzeczna zarówno z duchem konwencji berneńskiej, jak
W. Popiołek, Normy prawa…, s. 79.
Por. K. Spoendlin, Das internationale Schutz…, s. 14–20; O. Sandrock, Die kollisionsrechtliche…
32
Por. G. Koumantos, Sur le droit…, s. 636 i n.; H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 30. (Ten ostatni autor kwestionuje zresztą kolizyjny charakter omawianej nomy). Obydwie wypowiedzi dotyczą art. 5
ust. 2 zd. 2 t.par., istota problemu pozostaje jednak ta sama.
33
G. Koumantos, Sur le droit…
34
Zob. wyżej rozdz. I, s. 53.
30
31
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i moim zdaniem z jej przepisami: nie tylko z właściwie interpretowanym
art. 4 ust. 2, ale także z kolizyjną zawartością art. 4 ust. 1.
W konwencji powszechnej zasada asymilacji sformułowana została
łącznie z przesłankami ochrony konwencyjnej w jednym i tym samym artykule. Jest nim przytoczony już wcześniej art. II35. Jedna z różnic między
tym przepisem a formułą użytą w art. 4 ust. 1 KB polega na wyraźnym
zaznaczeniu, że ochrona przyznana utworom obcego pochodzenia tożsama jest z ochroną dzieł twórców rodzimych opublikowanych po raz
pierwszy we własnym państwie. Jak pisze H. Schack, osiągnięto przez to
całkowitą nacjonalizację stanu faktycznego36. Nie wydaje się zresztą, aby
brak podobnego uściślenia w tekście konwencji berneńskiej oznaczał rzeczywistą różnicę co do treści ochrony. Bardziej precyzyjne sformułowanie
w konwencji powszechnej z góry eliminuje natomiast możliwość powstania sprzeczności, jaką A. Baum dostrzegł na gruncie konwencji berneńskiej między zasadą zrównania twórców obcych z rodzimymi (z uwzględnieniem faktu, że autorzy krajowi z reguły korzystają z ochrony niezależnie
od miejsca pierwszej publikacji ich dzieł) a przesłanką pierwszej publikacji w państwie konwencyjnym37. W obliczu rzekomej sprzeczności Baum
skłonny był dać priorytet zasadzie asymilacji, co oznaczałoby przyznanie
twórcom mającym obywatelstwo państwa konwencyjnego ochrony nawet
wówczas, gdy publikują dzieło po raz pierwszy poza terytorium Związku. Jak wiadomo, takie rozwiązanie przyjęto dopiero podczas konferencji
sztokholmskiej. Na gruncie tekstów wcześniejszych wykładnia proponowana przez Bauma wydaje się nie do przyjęcia, ponieważ prowadzi do
obejścia przepisów o przesłankach ochrony na mocy konwencji38.
W konwencji powszechnej nie znajdujemy odpowiednika normy
z art. 4 ust. 2 zd. 2 KB, czyli owej „czystej” normy kolizyjnej. Tym większe
znaczenie ma w tej sytuacji ocena ewentualnych kolizyjnych implikacji samej zasady asymilacji. Podobnie jak w wypadku analogicznego problemu
na gruncie konwencji berneńskiej, poglądy doktryny i tym razem są rozbieżne39. Wyraźnie mniejsza jest tylko liczba wypowiedzi poświęconych
Zob. rozdz. III, pkt 1b.
H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 31.
37
Baum, Die Reziprozität…, s. 116 i n.
38
Por. podobną krytykę stanowiska A. Bauma u A. Trollera, Das internationale…, s. 152.
39
Za kolizyjną treścią normy art. II KP wypowiadają się A. Troller, Das Welturheberrechtsabkommen,
RabelsZ 1954, nr 1, s.46; M. Nimmer, Who is…, s. 302; M.C. Dock, Convention universelle sur le droit
d’auteur [w:] Juris-Clasaeur-Propriété litteraire et artistique, fasc. 24, 1974, s. 29; K. Spoendlin, Das internationale Schutz…, s. 20 i n.; O. Sandrock, Die kollisionsrechtliche…, s. 391 i n.; R. Grossenbacher, Die
Entwicklung des Welturheberrechtsabkommens im Hinblick auf den Beitritt der Sowjetunion, Köniz 1977, s. 23.
Przeciwko niej: G. Koumantos, Sur le droit…, s. 634; H. Schack, Zur Anknüpfung…, s. 31 n.
35
36
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bezpośrednio konwencji powszechnej. Autorzy, którzy wypowiadali się na
temat treści zasady asymilacji w obydwu konwencjach, zajmują to samo
stanowisko w odniesieniu do każdej z nich, nie ma zatem potrzeby ponownego przytaczania ich wypowiedzi. Także na gruncie art. II KP przeważa
pogląd, że sformułowana w nim zasada asymilacji prowadzi pośrednio do
stosowania prawa miejscowego.
Powiązania między zasadą asymilacji a kwestią prawa właściwego znalazły jednoznaczny wyraz w porozumieniach dwustronnych. Zgodnie
z art. II porozumienia polsko-radzieckiego: „Każda z Umawiających się
Stron […] zapewnia na swoim terytorium ochronę tych praw na zasadach
i warunkach przewidzianych przez ustawodawstwo wewnętrzne dla utworów własnych obywateli”. Podobnie, zgodnie z polską połową „porozumienia” ze Stanami Zjednoczonymi, czyli notą posła Rzeczypospolitej
Polskiej w Waszyngtonie z 4.02.1927 r., „obywatelom Stanów Zjednoczonych przysługiwać będą z dniem 16.02.1927 r. wszelkie uprawniania
wynikające z Polskiej Ustawy o Prawie Autorskim […] oraz ze wszystkich
ustaw ją uzupełniających”.
Pora na podsumowanie dotychczasowych wywodów. Z formalnego
punktu widzenia nie można odmówić pewnych racji zwolennikom poglądu, że zasada asymilacji wyraża jedynie ideę zrównania podmiotów obcych
z miejscowymi pod względem możliwości nabywania określonych praw
podmiotowych, nie przesądza natomiast sama przez się kwestii prawa właściwego dla realizacji tych praw. Wydaje się jednakże, że takie podejście, być
może poprawne w odniesieniu do tradycyjnych działów prawa cywilnego,
okazuje się stosunkowo mało użyteczne w specyficznej dziedzinie, jaką
jest prawo własności intelektualnej, w szczególności zaś prawo autorskie.
Po pierwsze, w powszechnym prawie cywilnym znacznie wyraźniej rysuje
się rozgraniczenie dwóch kwestii: możliwości bycia podmiotem pewnych
praw (jouissance des droits) oraz kwestii prawa właściwego dla ich realizacji
(exercice des droits). Natomiast w prawie dóbr niematerialnych, w związku
z wielokrotnie podkreślanym niedorozwojem norm prawa międzynarodowego prywatnego w tej dziedzinie, już sama tego rodzaju dysocjacja
pojęciowa napotyka trudności i często nie jest w ogóle respektowana. Po
drugie, w porównaniu z tradycyjnymi typami praw cywilnych podmiotowe
prawa autorskie wykazują ogromne zróżnicowanie w poszczególnych państwach; mogą się różnić w sposób istotny np. pod względem przedmiotu,
treści, zakresu, wreszcie czasu ochrony. Z tego względu kwestia wyboru prawa właściwego dla praw autorskich wydaje się bardziej brzemienna
w skutki niż kwestia prawa właściwego dla tradycyjnych kategorii praw
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cywilnych, ujmowanych stosunkowo jednolicie. Dlatego też poniekąd
naturalna wydaje się skłonność doktryny prawa autorskiego do tego, aby
zawartym w konwencjach międzynarodowych sformułowaniom: „przysługują [twórcom obcym – przyp. M.C.D.] prawa, które właściwe ustawy przyznają autorom krajowym” albo „korzystają [dzieła] z ochrony,
jakiej […] Państwo udziela dziełom swych obywateli” przypisywać sens
głębszy, podwójny: ma tu chodzić nie tylko o przysługiwanie twórcom
obcym praw autorskich „w ogóle”, ale o przysługiwanie im praw t a k i c h s a m y c h jak te, z których korzystają autorzy miejscowi. Gdyby
przyjąć założenie, że przytoczone wyżej sformułowania oznaczają jedynie możliwość korzystania z praw autorskich in abstracto – zatem jedynie
brak dyskryminacji – podczas gdy kwestia prawa właściwego pozostawałaby całkowicie otwarta, mogłoby się okazać, że po dokonaniu wyboru
prawa właściwego innego niż prawo kraju dochodzenia ochrony owo
zrównanie z autorami miejscowymi okaże się pozorne, „puste”40. Zniesienie dyskryminacji obcych może bynajmniej nie gwarantować jakiegokolwiek podobieństwa statusu prawnego, jeżeli rozbieżności np. co do
ujęcia przedmiotu prawa autorskiego są znaczne i osiągnięcia chronione
w jednym kraju nie korzystają z żadnej ochrony w drugim – nawet nie
dlatego, że są „obce”, lecz dlatego, że prawo wskazane jako właściwe
w ogóle tego typu osiągnięć nie chroni. Chyba nie o taki rezultat chodzi
państwom decydującym się na wzajemną ochronę praw autorskich na
zasadzie asymilacji.
Po trzecie, jak już była o tym wcześniej mowa, w prawie autorskim zakorzeniła się praktyka stosowania prawa miejscowego. Oparcie dla niej ma
stanowić zasada terytorialności. Skoro jednak zasada ta na ogół pozbawiona jest, przynajmniej w ustawodawstwach krajowych, wyraźnych podstaw
normatywnych, zwolennicy jej usiłują za wszelką cenę wyinterpretować
owe podstawy z innych przepisów. Sformułowana w tekstach obydwu
konwencji zasada asymilacji, choć formalnie dotycząca statusu obcych,
stwarza pewne możliwości w tym zakresie. Gdyby konwencje zawierały
obok przepisów wyrażających zasadę asymilacji jednoznaczne i kompletne
unormowanie kwestii kolizyjnych, nie byłoby już ani miejsca, ani potrzeby szukania dodatkowego wydźwięku kolizyjnego samej zasady asymilacji.
Rzecz w tym jednak, że takich bezspornych i zarazem kompletnych unormowań kwestii kolizyjnych w konwencjach właściwie nie ma.
Por. w związku z tym utrzymany w nieco podobnym duchu wywód K. Spoendlina (Das internationale Schutz…) na temat wskazania przez normę z art. 5 ust. 2 zd. 2 (t.par.) bezpośrednio na prawo
materialne kraju dochodzenia ochrony, a nie na jego normy kolizyjne.
40
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I wreszcie argument ostatni. Rozwiązanie problemu prawa właściwego
dla praw autorskich sprowadza się w istocie do wyboru między dwiema zasadniczo odmiennymi ewentualnościami: właściwością legis loci protectionis
(ewentualnie legis loci delicti commissi lub nawet legis fori) oraz legis loci originis.
Gdyby twórcy konwencji przyjęli to ostatnie rozwiązanie, zasada asymilacji
stawałaby się właściwie niepotrzebna. Trudno wszak byłoby przypuszczać,
że prawo kraju powstania dzieła dyskryminowałoby rodzimych twórców
lub „rodzime” utwory. Skoro fundamentem konwencji z dziedziny prawa
autorskiego jest zasada asymilacji i z niej przede wszystkim wywodzi się
ochrona obcych twórców w państwach należących do konwencji, można
z tego wyciągnąć wniosek, że to nie prawo kraju powstania dzieła jest
generalnie właściwe dla praw autorskich. I rzeczywiście: jak wiemy, norm
kolizyjnych przewidujących właściwość prawa kraju powstania utworu na
ogół się w prawie pozytywnym nie spotyka. A to z kolei prowadzi do
wniosku, że właściwe dla praw autorskich jest w zasadzie prawo „miejscowe”, prawo kraju ochrony41. Proklamowanie w konwencjach zasady asymilacji właściwość tę – przynajmniej pośrednio – potwierdza.
Ze wszystkich wymiecionych względów nasuwa się ostatecznie konkluzja następująca. Zasada asymilacji w ujęciu obydwu konwencji decyduje
bezpośrednio o tym, że autorzy pochodzący z jednego z państw konwencyjnych będą w ogóle korzystać z ochrony w innych państwach konwencyjnych (problem z zakresu prawa obcych). Zarazem jednak pośrednio z zasady tej wynika, że ochrona ta będzie im udzielana według prawa miejscowego
(kwestia kolizyjna). Odrębny problem stanowi zakres tej ostatniej zasady.
Zagadnienie to, podobnie jak wszelkie problemy par excellence kolizyjne, wykracza juz poza ramy tematu niniejszej pracy. Warto jedynie zaznaczyć, że
problem zakresu normy kolizyjnej dedukowanej z zasady asymilacji nabiera
niekiedy doniosłego znaczenia praktycznego – np. w odniesieniu do kwestii
określenia pierwotnego nabywcy prawa autorskiego lub skuteczności umów
przenoszących prawo autorskie poza granicami kraju, w którym zostały zawarte42. Wobec wspomnianej już zasadniczej kontrowersji co do istnienia
jakichkolwiek implikacji kolizyjnych zasady asymilacji nie budzi zdziwienia
fakt, że także opinie co do zakresu wywodzonej z niej normy kolizyjnej są
Por. w związku z tym przepisy trzech ustawodawstw europejskich powołane w przyp. 169 do rozdz. I.
Problematyka ta znalazła częściowe odbicie w orzecznictwie, m.in. w wyrokach sądów RFN.
Por. np. wyrok OLG w Koblencji z 14.07.1967 r. (Liebenshändel in Chioggia), GRUR Int. 1968,
z. 2, s. 164 i n.; wyroki BGH z 5.06.1985. (GEMA-Vermutung I), GRUR Int. 1986, z. 1, s. 62–63
i z 15.10.1987 r. (GEMA-Vermutung IV), GRUR Int. 1988, z. 4, s. 296–299 oraz wyrok OLG
w Hamburgu z 23.02.1989 r. (US-Filmproduzenten), GRUR Int. 1989, z. 7, s. 505 i n. Por. także prace
powołane w przyp. 181 do rozdz. I.
41

42
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bardzo rozbieżne. Względna jednolitość poglądów panuje co do tego, że
zawarte w konwencjach berneńskiej i powszechnej normy kolizyjne nie rozciągają się na sferę umów dotyczących praw autorskich43. Gdzie natomiast
miałaby przebiegać granica między statutem umownym a statutem „rzeczowym” i deliktowym w prawie autorskim, nie jest już bynajmniej bezsporne44.
Konwencje nie udzielają w gruncie rzeczy odpowiedzi na to pytanie, pozostawiając otwarte pole dla rozmaitych koncepcji doktrynalnych.
2. Granice asymilacji w konwencjach; zasada asymilacji a inne
podstawy ochrony
Treść ochrony wynikającej z konwencji berneńskiej i powszechnej nie
sprowadza się jedynie do asymilacji twórców obcych z krajowymi. Stosowanie zasady asymilacji w czystej postaci wiązałoby się bowiem z pewnym
niebezpieczeństwem. Otóż zasada ta może prowadzić do znacznej dysproporcji między ochroną, jaką państwo X zapewnia obywatelom państwa
Y, a tą, jaką tamto przyznaje obywatelom pierwszego państwa. W razie
istnienia poważnych różnic w poziomie ochrony określonych praw podmiotowych w poszczególnych państwach kraje reprezentujące wysoki
poziom ochrony mogłyby zatem nie mieć dostatecznej motywacji, aby
przystępować do konwencji. Dlatego twórcy konwencji międzynarodowych, zwłaszcza wielostronnych, starają się na ogół łagodzić „niesprawiedliwość” immanentnie tkwiącą w czystej zasadzie asymilacji, kojarząc tę
zasadę z innymi podstawami ochrony.
Jedno z możliwych rozwiązań zarysowanego tu problemu polega na dopuszczeniu do głosu w pewnym zakresie zasady wzajemności materialnej
jako wyłomu w realizującej jedynie formalną wzajemność zasadzie asymilacji. Inne rozwiązanie sprowadza się do uzupełnienia ochrony wynikającej z zasady asymilacji uprawnieniami zagwarantowanymi bezpośrednio
w samej konwencji. Stanowią one tzw. ius conventionis. Obydwie wspomniane metody zostały wykorzystane w konwencjach z dziedziny prawa autorskiego, zwłaszcza zaś w konwencji berneńskiej. Syntetyczny obraz ochrony
konwencyjnej wymaga zatem uwzględnienia wzajemnego stosunku dwóch
równoległych podstaw ochrony: zasady asymilacji oraz przepisów składających się na ius conventionis, a niezależnie od tego ukazania pewnych wyjątków od zasady asymilacji jako takiej. Zresztą już samo istnienie iuris conventionis może być traktowane jako wyłom w zasadzie asymilacji, tyle że
Por. m.in. M. Walter, La liberté…, s. 49; W. Popiołek, Normy prawa…, s. 79; S. Ricketson, The Berne
Convention…, s. 209, 904 i n.
44
Por. w tej kwestii M. Walter, La liberté…, s. 59–87; U. Drobnig, Originärer Erwerb…, s. 199–204;
M. Nimmer, Who is…, s. 303; K. Spoendlin, Das internationale Schutz…, s. 24–27.
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działający – przynajmniej z reguły – na korzyść autorów obcych, w odróżnieniu od wyjątków wynikających z wprowadzenia wzajemności materialnej.
Niektórzy autorzy piszą o współwystępowaniu w konwencjach berneńskiej
i powszechnej trzech „zasad” ochrony: zasady asymilacji, ochrony na mocy
materialnych postanowień konwencji oraz ochrony według prawa kraju powstania utworu45. Według mnie to ostatnie nie może w ogóle być traktowane
jako samodzielna podstawa ochrony. W tych nielicznych wypadkach, w których konwencje pozwalają się na nie powołać, prawo kraju pochodzenia
utworu wprowadza jedynie korektę do działania zasady asymilacji.
Współistnienie zasady asymilacji i iuris conventionis nie przedstawia się w każdej z konwencji identycznie, choćby ze względu na znacznie mniejszą liczbę
przepisów stanowiących ius conventionis w konwencji powszechnej (a zdaniem
niektórych wręcz brak takiej podstawy ochrony w tej konwencji). Z tego m.in.
względu zagadnienie granic asymilacji oraz jej stosunku do innych podstaw
ochrony aktualne jest przede wszystkim na gruncie konwencji berneńskiej
i głównie w odniesieniu do niej bywa rozpatrywane w doktrynie. Co się tyczy
porozumień dwustronnych, właściwie nie zawierają one w ogóle iuris comventionis, a zasada wzajemności materialnej dochodzi do głosu jedynie w porozumieniu polsko-radzieckim i tylko w kwestii czasu trwania praw autorskich.
a. Asymilacja a ius conventionis
Pojęcie iuris conventionis nie zawsze pojmowane jest w piśmiennictwie
jednolicie46. Dla rozważań na temat granic zasady asymilacji użyteczne jest
tylko jego zasadnicze ujęcie – jako materialnych przepisów określających
bezpośrednio treść uprawnień autorskich. Przepisy składające się na ius
conventionis ulegały stopniowej rozbudowie w toku kolejnych konferencji
rewizyjnych. Proces ten można było obserwować zwłaszcza w odniesieniu do mającej ponad stuletnią historię konwencji berneńskiej47. Co się tyczy konwencji powszechnej, w doktrynie nie ma jednomyślności nawet co do
Tak co do obydwu konwencji: B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz der Inländerbehandlung im internationalen Urheberrecht, Berlin 1977, s. 67 i n., a co do konwencji berneńskiej: S. Bergström, Schutzprinzipien der Berner Übereinkunft nach der Stockholm-Pariser Passung, GRUR Int. 1973, z. 6–7, s. 241.
46
Tak np. Knap i Kunz odróżniają ius conventionis w węższym i szerszym znaczeniu. To pierwsze oznaczać ma przepisy konwencji, na mocy których powstają, trwają lub ustają prawa podmiotowe, natomiast
drugie odnosi się do wszystkich postanowień umowy międzynarodowej, włącznie z tymi, które określają
zobowiązania państw członkowskich. Zob. K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 51, 161.
47
W nowszej literaturze światowej historia rozwoju konwencji berneńskiej poprzez kolejne konferencje rewizyjne omówiona została obszernie zwłaszcza w pracach S. Ricketsona (The Berne Convention…), H. Desbois, A. Françon, A. Kerever (Les conventions…) oraz F. Curchoda (La Covention de
Berne et la loi fédérale sur le droit d’auteur, Lausanne 1969). W piśmiennictwie polskim zob. J. Błeszyński, Konwencja berneńska…; J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 403–430.
45
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tego, czy w ogóle zawiera ona ius conventionis w znaczeniu takim jak konwencja
berneńska48. W. Bappert i E. Wagner uzasadniają twierdzenie, że żadne postanowienia konwencji powszechnej nie obowiązują iure conventionis, a autorzy
z państw będących jej stronami nie mogą się opierać bezpośrednio na jej przepisach – tym, że uczestnicy tej konwencji nie stworzyli żadnego związku dla
ochrony praw autorskich49. Argument ten nie przekonuje. Wszak nawet konwencja berneńska nie stanowi źródła jakiegoś prawa ponadnarodowego, a swą
moc w państwach członkowskich czerpie z faktu przystąpienia do niej lub
jej ratyfikacji w sposób przewidziany w prawie konstytucyjnym danego państwa. Z drugiej strony brzmienie niektórych przepisów konwencji powszechnej zdaje się wyraźnie świadczyć o tym, że przyznają one twórcom konkretne uprawnienia w stosunku do dzieł chronionych przez tę konwencję. Nie
przekonuje także twierdzenie, jakoby np. zawarte w art. V KP sformułowanie
o wyłącznym prawie przekładu zostało użyte „dla uproszczenia”50. Wydaje się,
że zwolennicy poglądu o braku iuris conventionis w konwencji powszechnej mylą
dwie różne kwestie: ocenę treści przepisów konwencji, a w związku z tym
możliwość potraktowania ich jako źródła określonych uprawnień twórców,
oraz sposób wcielania postanowień konwencji do prawa wewnętrznego należących do niej państw. Eksponowany przez zwolenników poglądu o braku iuris
conventionis w konwencji powszechnej wymóg zapewnienia autorom ochrony
„na mocy ustawodawstwa wewnętrznego państwa konwencyjnego” staje się
właściwie pustym słowem, jeżeli stanąć na stanowisku, że po ratyfikacji i promulgacji właśnie sama konwencja staje się częścią owego ustawodawstwa51.
Negatywnej odpowiedzi na to pytanie udzielają niektórzy przedstawiciele doktryny niemieckiej.
Zob. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 190, 236; W. Nordemann, K. Vinck,
P. Hertin, Droit d’auteur international et droits voisins, Bruxelles 1983, s. 22, 208; P. Katzenberger (w: Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1220) poprzestaje na stwierdzeniu, że zagadnienie jest sporne. Za istnieniem ius conventionis w konwencji powszechnej wypowiedzieli się: H. Desbois,
A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 75, 80 i n.; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…,
s. 67 i n., 72 i n.; M.C. Dock, Convention…, s. 30; A. Bogsch, The Law of Copyright under the Universal
Convention, Leyden 1972, s. 5; K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 51, 162; B. Ringer, L. Flacks,
Applicability of the Universal Copyright Convention to Certain Works in the Public Domain in Their Country
of Origin, BCS 1980, nr 3, s. 163 i n. Ku temu stanowisku skłania się także doktryna polska. Por.
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 406 i n.; J. Błeszyński, Prawo autorskie,
Warszawa 1988, s. 21–23.
49
W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 190.
50
Tamże.
51
Znamienne jest, że omawiając zasadę porównania okresów ochrony w ujęciu art. IV ust. 4 KP
(zob. w tej kwestii niżej pkt b, s. 188), Bappert i Wagner twierdzą, że może być ona urzeczywistniona jedynie przez ustawę krajową, aby zaraz potem uznać, że publikacja tekstu konwencji jako
części ustawodawstwa RFN czyni zadość temu warunkowi. Faktem jest, że we wspomnianym kraju
dla usunięcia wszelkich wątpliwości co do trybu urzeczywistnienia zasady porównania okresów
ochrony z art. IV ust. 4 KP specjalnie wprowadzono do URG § 140.
48
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Niezależnie więc od możliwych różnic poglądów na naturę zobowiązań narzuconych państwom członkowskim przez konwencję powszechną
trafny wydaje się pogląd, że także w jej przepisach można dopatrzeć się
elementów iuris conventionis. Stanowisko to zyskało dodatkowe oparcie po
konferencji rewizyjnej z 1971 r. Wówczas to w art. II, obok sformułowania zasady asymilacji, znalazła się wzmianka o obowiązku zapewnienia dziełom obcym ochrony „przyznanej specjalnie przez konwencję”,
a w nowym art. IVbis sprecyzowano pojęcie uprawnień autorskich, które – zgodnie z art. I – mają korzystać w państwach członkowskich z „dostatecznej i skutecznej” ochrony. Wszystko to nie zmienia faktu, że ius
conventionis w konwencji powszechnej jest nieporównanie skromniejsze od
jego odpowiednika z konwencji berneńskiej.
O  ius conventionis mówi się zwykle jako o konwencyjnym minimum
ochrony (Mindestschutz, minimum conventionnel), a objęte nim uprawnienia
określa jako „prawa minimalne”. I w tej kwestii nie ma jednak pełnej jednomyślności poglądów52. W każdym razie nie może być wątpliwości co
do tego, że przynajmniej przeważająca część, jeśli nie wszystkie przepisy materialnoprawne konwencji stanowią minimum ochrony. Jeżeli zatem
ustawodawstwo państwa, w którym dochodzi się ochrony, ustali niższy
jej poziom niż wynikający z postanowień konwencji, twórcy podlegający
ochronie na mocy konwencji będą mogli powołać się w takim kraju na ius
conventionis zamiast na zasadę asymilacji.
Dotykamy w tym miejscu zagadnienia, które bywa wiązane w literaturze przedmiotu z problemem sprzeczności konwencji międzynarodowych
z ustawodawstwem krajowym. Problem ten był analizowany zwłaszcza
w odniesieniu do konwencji berneńskiej53. Próby rozwiązania wspomnianej sprzeczności sprowadzają się zwykle do jednej z dwóch koncepcji:
albo do kierowania się zasadą lex posterior derogat priori, albo też do przyznania priorytetu postanowieniom konwencji. Nie sposób podejmować
na marginesie innego tematu tak fundamentalnego i skomplikowanego
zagadnienia z pogranicza prawa międzynarodowego i konstytucyjnego,
Zob. niżej na temat koncepcji tzw. maksimum ochrony – s. 251 i n. Dlatego niektórzy zwolennicy tej koncepcji wolą się posługiwać neutralnym określeniem Sonderrechte lub Grundrechte zamiast
Mindestrechte. Zob. W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 17 i n.; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 43.
53
Por. m.in. A. Baum, Berner Konvention, Landesgesetze und internationales Privatrecht, GRUR 1932, z. 9 i 10,
s. 1015–1017; W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 37 i n.; W. Bappert, E. Wagner, Internationales
Urheberrecht…, s. 45 i n.; R. Plaisant, Droit international, s. 8; S. Ladas, The International Protection…, s. 182
i n.; F. Ostertag, La Convention de Berne et le droit national, DA 1941, nr 3, s. 29–31; K. Knap, O. Kunz,
Mezinárodni právo…, s. 28–31.
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jakim jest wzajemny stosunek ustawodawstwa wewnętrznego i konwencji międzynarodowych, a także miejsce tych ostatnich w systemie źródeł
prawa danego kraju54. Niezależnie od tego nasuwa się spostrzeżenie, że
waga problemu rzekomej sprzeczności ustaw krajowych z konwencjami
dotyczącymi ochrony praw autorskich jest chyba nieco przeceniana, a sam
problem bywa postrzegany w fałszywym świetle. Trudno moim zdaniem
uważać za wspomnianą sprzeczność istnienie w ustawodawstwie państwa
konwencyjnego przepisów ustanawiających ochronę na poziomie niższym
niż poziom ochrony objętej minimum konwencyjnym. Konwencja międzynarodowa i ustawa krajowa odnoszą się bowiem, przynajmniej w zasadzie, do różnych sytuacji: pierwsza – do sytuacji „międzynarodowych”,
druga – do sytuacji „krajowych”55. Generalnie odmienny zasięg konwencji
międzynarodowych i ustaw krajowych nie oznacza zresztą, że zasięgi te
nie mogą się częściowo przecinać. Z omówionych w rozdz. I przepisów
prawa obcych zawartych w niektórych zagranicznych ustawodawstwach
autorskich, podobnie jak z art. 6 ustawy o pr.aut., wynika wszak, że ustawy krajowe znajdują w pewnym zakresie zastosowanie do ochrony praw
cudzoziemców, a wielu spośród nich z kolei ochronionych jest zarazem
na mocy jednej lub kilku konwencji międzynarodowych. W takim wypadku mamy według mnie do czynienia raczej ze zbiegiem56 niż z kolizją dwóch porządków prawnych. Trudno jednak dokonywać w tej materii
stanowczych uogólnień, abstrahując od brzmienia konkretnych przepisów
poszczególnych konwencji. Dopiero zestawienie ich z brzmieniem przepisów ustaw krajowych pozwoliłoby ocenić, czy mamy do czynienia z rzeczywistą sprzecznością – i wtedy zastanawiać się ewentualnie nad sposobem jej
rozwiązania. Warto przytoczyć w tym kontekście pragmatyczne stanowisko
autorów niemieckich, zdaniem których niemal zawsze da się interpretować
ustawę o prawie autorskim w taki sposób, który pozwoli harmonijnie zestroić jej zakres działania z zakresem obowiązywania konwencji. Przypadek
„jawnej sprzeczności” ustawy z konwencją z zakresu prawa autorskiego nigdy jeszcze zdaniem W. Nordemanna i innych nie został odnotowany57. Jak
można z tego wnioskować, autorzy ci nie kwalifikowaliby w każdym razie
Por. w tej materii K. Skubiszewski, Glosa do postanowienia SN z 25.08.1987 r., I PRZ 8/87, PiP
1989, nr 6, s. 135–145 oraz powołane tam orzecznictwo i literaturę. Zob. ponadto tegoż autora:
Konflikt normy krajowej z międzynarodową, PiP 1979, nr 12, s. 3–15 oraz Konstytucyjne ujęcie stosunku prawa
polskiego do prawa międzynarodowego, PiP 1987, nr 10, s. 138–146.
55
Słusznie zwraca na to uwagę – w odniesieniu do konwencji berneńskiej – J. Błeszyński, Konwencja
berneńska…, s. 17 i n., 77. Por. także wyżej rozdz. III, pkt 2.
56
Takiego też sformułowania używa J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 78.
57
W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 28 i n.
54

Rozdział IV. Asymilacja autorów obcych z polskimi…

179

przypadków ustalenia poziomu ochrony w ustawie krajowej poniżej konwencyjnego minimum jako sprzeczności tej ustawy z konwencją. Doktryna polska uznaje w takiej sytuacji priorytet przepisów konwencji58.
Cokolwiek by sądzić generalnie o skutkach „sprzeczności” ustaw o prawie
autorskim z konwencjami międzynarodowymi, na gruncie prawa polskiego
problem ten jest co najmniej częściowo rozwiązany. Artykuł 64 ustawy z 1952 r.
stanowi bowiem: „Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają praw autorskich
wynikających z umów międzynarodowych”. Zdaniem J. Błeszyńskiego mamy
tu do czynienia z priorytetem unormowania wynikającego z konwencji59. Sądzę, że pogląd ten sformułowany jest nieco za szeroko. Priorytet konwencji
wynikający z art. 64 jest bowiem „jednokierunkowy” i dotyczy sytuacji, w której konwencja zapewniałaby autorom większe uprawnienia niż ustawa polska. Przepis ten nie wspomina natomiast o przypadku odwrotnym – kiedy
to z konwencji wynikałby nakaz ustalenia poziomu ochrony w sytuacjach nią
objętych poniżej tego, jaki przyznaje ustawa krajowa. Pewne uproszczenie zawarte w wypowiedzi J. Błeszyńskiego może wynikać z faktu, iż istnienie tego
rodzaju przypadków może budzić wątpliwości.
Wróćmy jednak do charakterystyki iuris conventionis. Sądzę, że sprowadzanie jego roli do jednego z wyjątków od zasady asymilacji – a niekiedy
nawet do wyjątku od jej kolizyjnych implikacji60 – byłoby niedocenianiem
jego rzeczywistego znaczenia. Bliższe istoty sprawy wydaje się stanowisko traktujące obydwie wymienione podstawy ochrony jako dwa filary,
na których opiera się cała konwencja. Można się natomiast zastanawiać,
czy materialne przepisy konwencji często znajdą zastosowanie w praktyce. Najczęściej bowiem uprawnienia objęte konwencyjnym minimum i tak
przysługują twórcy – jako rezultat działania zasady asymilacji. W praktyce powołanie się na materialne przepisy konwencji najczęściej nie będzie
więc potrzebne. Instytucja konwencyjnego minimum ochrony odgrywa
natomiast doniosłą rolę z innego jeszcze względu. Stymuluje mianowicie
ustawodawców państw członkowskich do tego, aby ochrona praw autorskich w danym kraju nie pozostawała w tyle za ochroną wynikającą bezpośrednio z konwencji61. Tym samym istnienie iuris conventionis przyczynia
Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 394 oraz powołane tam prace.
Zob. też: J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 20, 25, a na gruncie konwencji paryskiej z 1883 r.
o ochronie własności przemysłowej: A. Kopff [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa
1978, s. 497.
59
J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 79.
60
Jak to czyni H. Püschel, Internationales Urheberrecht, s. 50.
61
Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 413 oraz powołaną tamże (przyp. 58)
literaturę. Zob. ponadto: S. Bergström, Schutzprinzipien…, s. 242 oraz B. Ringer, F. Flacks, Applicability…, s. 163.
58
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się do ujednolicenia prawa autorskiego w skali międzynarodowej, i to do
ujednolicenia go na coraz wyższym poziomie ochrony. Ustawodawcy starają się bowiem nie dopuszczać do sytuacji, w której cudzoziemcy byliby
w danym kraju chronieni bardziej intensywnie niż autorzy krajowi62.
Rozważając wzajemny stosunek zasady asymilacji i iuris conventionis,
trzeba na koniec krótko wspomnieć o dwóch szczególnie spornych
kwestiach, jakie zarysowały się w tej materii na gruncie samej już tylko
konwencji berneńskiej. Pierwsza z nich dotyczy interpretacji art. 19 KB.
W swej wersji z 1908 r., powtórzonej następnie w redakcji rzymskiej,
przepis ten stanowi: „Przepisy konwencji niniejszej nie stanowią przeszkody domagania się zastosowania przepisów szerszych, jakie by były
wydane przez ustawodawstwo któregokolwiek z krajów związkowych
n a k o r z y ś ć c u d z o z i e m c ó w w o g ó l e [podkr. M.C.D.]”. Niefortunna redakcja art. 19 dała asumpt niektórym przedstawicielom doktryny do takiej jego wykładni, która w znacznej mierze niweczyła sens
zasady asymilacji. Uznano mianowicie, że twórcy chronieni konwencją
mogą się powołać na ewentualnie korzystniejsze dla nich niż ius conventionis przepisy obowiązujące w kraju dochodzenia ochrony tylko o tyle,
o ile dotyczyłyby wszystkich cudzoziemców, i to bez stawiania im jakichkolwiek dodatkowych warunków63. W tekście brukselskim usunięto
z art. 19 niefortunny fragment końcowy, toteż dla większości uczestników konwencji zarysowany problem ma już tylko historyczne znaczenie.
Nadal można się jednak zastanawiać nad relacją między tym przepisem
a zasadą asymilacji w świetle tekstu rzymskiego. W polskim piśmiennictwie problem ten nie był dotąd poruszany. Według mnie można mimo
wszystko podjąć próbę zharmonizowania art. 19 w jego pierwotnym
brzmieniu z zasadą asymilacji. Przydatna do tego celu będzie interpretacja tego przepisu zaproponowana przez autorów francuskich. Zdaniem
H. Desbois i innych art. 19 stwarza państwom konwencyjnym możliwość odstąpienia w ich ustawodawstwach wewnętrznych od przewidzianej w niektórych przepisach konwencji wzajemności materialnej, a więc
umożliwia wprowadzenie niejako wyjątku od wyjątku – i tym samym po62
O tym, że nie zawsze im się to udaje, mogą świadczyć chociażby przykłady zaczerpnięte z ustawodawstwa polskiego. Por. na ten temat: S. Ritterman, Rozwój licencji przymusowej w polskim prawie
patentowym i autorskim, ZNUJ – PP 1959, z. 6, s. 211–214; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 128
oraz tenże: Ostatnie redakcje konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych a prawo wewnętrzne, ZNUJ – PWiOWI 1977, z. 13, s. 47. Na gruncie przyszłej polskiej ustawy o pr.aut. sytuacje takie
nie powinny powstawać ze względu na rozwiązanie przyjęte w art. 7 projektu.
63
Por. W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 248 i n., F. Ostertag, La Convention…, s. 29 i n.;
S. Ladas, The International Protection…, s. 190.

Rozdział IV. Asymilacja autorów obcych z polskimi…

181

wrót do zasady podstawowej, czyli asymilacji64. Zgodnie z tą koncepcją
możliwa byłaby np. rezygnacja z porównywania okresów ochrony i przyznanie dziełu chronionemu konwencją – stosownie do ustawodawstwa
kraju ochrony – okresu ochrony dłuższego niż ten, jaki przewiduje prawo
kraju powstania utworu65.
Przytoczona tu interpretacja art. 19 dotyczy w zasadzie jego nowszej
wersji. Jak się wydaje, można ją odnieść również do jego wersji pierwotnej – z tym tylko, że wówczas praktyczne znaczenie tego przepisu byłoby
właściwie żadne. Wobec jednak oczywistej niezgodności między art. 19
w dawnym brzmieniu a wyrażoną w art. 4–6 zasadą asymilacji mniejszym
złem jest moim zdaniem przyjęcie ścieśniającej wykładni pierwszego
z tych przepisów niż operowanie jego dosłowną interpretacją, która prowadziłaby do unicestwienia fundamentu ochrony konwencyjnej.
Druga wysoce kontrowersyjna kwestia wiąże się z koncepcją tzw. maksimum ochrony. Zdaniem jej zwolenników niektóre przepisy konwencji
powinny być traktowane jako wyznaczające górny pułap ochrony. Autorzy chronieni konwencją nie mogliby się wówczas skutecznie powołać
na przepisy wewnętrzne państw konwencyjnych w zakresie, w jakim wynikałaby z nich ochrona dalej sięgająca. Do przepisów wyznaczających
maksimum ochrony miałyby należeć te, które przewidują ograniczenia
niektórych praw wyłącznych autora. Koncepcja maksimum ochrony uzasadniona bywa tym, że poza interesami autorów konwencja chroni w niektórych wypadkach także interesy użytkowników oraz interes powszechny,
i niekiedy czyni to w sposób wiążący.
Koncepcja maksimum ochrony od początku budziła spory w doktry66
nie . Nawet wśród jej zwolenników nie był uzgodniony krąg przepisów,
które miały ustanawiać rzekome maksimum. Spotyka się także pogląd, że
na gruncie ostatniego tekstu konwencji koncepcja ta utraciła całkowicie
racje bytu67. Zważywszy wszystkie argumenty „za” i „przeciw” wydaje się,
Por. H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 32, 158, 163. Koncepcja tych autorów nie jest zresztą we wszystkich szczegółach jasna.
65
Tamże, s. 158.
66
Do zwolenników jej należeli: W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 21–25; A. Baum, Droit international public, Convention de Berne et lois nationales, DA 1946, nr 10, s. 116 i n., a współcześnie: W. Bappert,
E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 43 i n., 79, 161 i n. oraz S. Bergström, Schutzprinzipien…,
s. 241 i n. Ten ostatni autor pisze w tym kontekście nie o maksimum ochrony, lecz o minimalnych
granicach ochrony użytkowników, a więc przyjmuje niejako odwrotny punkt odniesienia. Niezupełnie
jasne jest stanowisko K. Knapa i O. Kunza, Mezinárodni právo…, s. 161. Przeciwko omawianej koncepcji wypowiadali się: S. Ladas, The International Protection…, s. 193 i n.; F. Ostertag, La Convention…,
s. 39, a współcześnie: H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 40.
67
Tak: W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 79.
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że nie ma ona dostatecznego uzasadnienia, i to również w odniesieniu do
tekstu rzymskiego. Należy zgodzić się z S. Ladasem, że przepisy przytaczane jako dowód istnienia w konwencji berneńskiej maksimum ochrony nie różnią się co do swej istoty od pozostałych przepisów składających się na iue conventionis, a zatem dopuszczają stosowanie ewentualnie
korzystniejszych postanowień ustaw krajowych na zasadzie asymilacji68.
Powstaje jednak wobec tego pytanie, jaką rolę należy przypisać postanowieniom konwencji wprowadzającym ograniczenia niektórych uprawnień
autorskich. Próbę znalezienia odpowiedzi na to pytanie podejmują autorzy
niemieccy w swym komentarzu do art. 9 t.par. KB. Zdaniem W. Nordemanna i innych ograniczenia praw wyłącznych przewidziane bezpośrednio w konwencji mogą być przeciwstawiane autorom zagranicznym o tyle,
o ile wewnętrzne ustawodawstwo kraju dochodzenia ochrony nie uchyli
ich przepisami korzystniejszymi dla autorów. Te ostatnie znalazłyby wówczas zastosowanie na zasadzie asymilacji. Jeżeli natomiast przepis konwencji jedynie zezwala ustawodawstwom krajowym na wprowadzenie ograniczeń praw autorskich, a nie czyni tego bezpośrednio, autorzy związkowi
korzystają z pełni uprawnień składających się na ius conventionis, dopóki
ustawodawstwo kraju dochodzenia ochrony nie wprowadzi odpowiednich
ograniczeń69. Jak z tego wynika, różnica między ograniczeniami praw autorskich ustanowionych bezpośrednio w konwencji a jedynie przez nią dozwolonymi sprowadza się do odmiennego rozłożenia akcentów.
b. Asymilacja a wzajemność materialna
W obydwu konwencjach działanie zasady asymilacji zostało ograniczone
w niektórych wypadkach przez odwołanie się do wzajemności materialnej.
Sytuacje tego rodzaju liczniejsze są w konwencji berneńskiej. Liczba ich nie
jest zresztą stała; wzrastała ona stopniowo w rezultacie kolejnych konferencji rewizyjnych. Ale nawet na gruncie jednego i tego samego tekstu nie
wszyscy autorzy identycznie kwalifikują wyłomy w zasadzie asymilacji. Dotyczy to także tekstu rzymskiego KB. Ponadto już w punkcie wyjścia rysują
się pewne odrębności w sposobie traktowania odstępstw od zasady asymilacji. Większość przedstawicieli doktryny operuje w tym kontekście pojęciem
wzajemności materialnej. Niektórzy autorzy przypisują im jednak sens kolizyjny, pisząc o wyjątkach od zasady właściwości prawa kraju pochodzenia
utworu70. Ta dwoistość ocen pozostaje niewątpliwie w związku z dwoistym
S. Ladas, The International Protection…, s. 194.
W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 107.
70
Por. H. Püschel, Internationales Urheberrecht, s. 50; S. Ladas, The International Protection…, s. 262 i n.
Zob. też: J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 416.
68
69
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postrzeganiem natury samej zasady asymilacji. Tendencja do przede wszystkim kolizyjnego jej interpretowania sprzyja zapewne pojmowaniu wyjątków
od tej zasady jako przypadków właściwości prawa państwa innego niż kraj,
w którym dochodzi się ochrony. Osobiście podzielam jednak pogląd, że powoływanie się w konwencjach na prawo kraju pochodzenia utworu nie ma
znaczenia kolizyjnego, nie nakazuje stosowania tego prawa, a tylko w pewien
sposób ogranicza ochronę według prawa kraju ochrony71.
W tekście rzymskim KB liczba przypadków ograniczenia zasady asymilacji na rzecz wzajemności materialnej jest bardzo nieliczna. Zdaniem
niektórych autorów istnieje wręcz tylko jeden taki przypadek: art. 7 ust. 2
dotyczący czasu trwania praw autorskich72. Przepis ten formułuje tzw. zasadę porównania okresów ochrony, która brzmi następująco: „w przypadku, w którym czas trwania ochrony nie byłby przyjęty jednolicie przez
wszystkie kraje związkowe, czas ten określi ustawodawstwo kraju, w którym żąda się ochrony, i okres ten nie będzie mógł przekraczać czasu trwania ochrony ustalonego w kraju powstania utworu”. Jak słusznie zauważył
J. Błeszyński, przy określeniu czasu trwania praw autorskich do dzieł chronionych w Polsce na mocy konwencji decydować będzie z reguły wyłącznie nasze prawo73. Ze względu bowiem na przyjęty w nim stosunkowo
krótki, bo 25-letni, okres ochrony74 ograniczenie go wskutek istnienia jeszcze krótszego czasu ochrony w kraju powstania dzieła będzie się zdarzać
tylko wyjątkowo. Pewne „wydłużenie” ochrony według prawa polskiego –
a tym samym chyba relatywnie większe znaczenie dodatkowego wskazania
na okres ochrony w kraju powstania utworu – może natomiast wyniknąć
z faktu, że art. 7bis ust. 1 KB nakazuje obliczać czas trwania prawa autorskiego służącego współtwórcom od daty śmierci ostatniego z nich, a prawo polskie ujmuje pojęcie współautorstwa stosunkowo szeroko w porównaniu z niektórymi ustawodawstwami obcymi.
J. Serda skłonny jest traktować art. 7 ust. 2, podobnie jak kilka innych
postanowień konwencji berneńskiej, nie tyle jako wyjątek od zasady asymilacji, co jako odstępstwo od „zasady terytorializmu” pojmowanej przezeń
jako norma kolizyjna nakazująca stosowanie legis fori; pojęciem wzajemności materialnej w tym kontekście nie operuje75.
Tak: W. Popiołek, Normy prawa…, s. 81. Podobnie: K. Spoendlin (Das internationale Schutz…, s. 15)
w odniesieniu do klauzul wzajemności zawartych w ustawodawstwach krajowych.
72
Por. W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 11; S. Ladas, The International Protection…
73
Zob. J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 297.
74
Zob. art. 26 ustawy o pr.aut. Projekt nowej ustawy wydłuża ten okres do lat 50. Zob. art. 39
projektu.
75
Por. J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
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Pogląd, że art. 7 ust. 2 KB – podobnie zresztą jak stanowiący jego odpowiednik art. IV ust. 4 KP – stanowi przykład wprowadzenia do konwencji elementu wzajemności materialnej, jest w zasadzie powszechnie przyjęty
w doktrynie. Odosobnione zapatrywanie w tej kwestii wyraził K. Knap76.
Zdaniem tego autora zasada porównania okresów ochrony stanowi wyjątek
od zasady asymilacji, ale bynajmniej nie wprowadza tym samym wzajemności materialnej. W świetle odpowiednich przepisów obydwu konwencji czas
trwania praw autorskich w kraju dochodzenia ochrony (A) należy bowiem
porównać z okresem ochrony, jaka przysługuje w kraju pochodzenia dzieła
(B) utworom pochodzącym nie z kraju A, lecz właśnie z B, czyli w nim –
rodzimym. Zasada wzajemności materialnej przyjmowałaby natomiast za
punkt odniesienia sytuację własnych obywateli (lub „własnych” dzieł) w innym państwie, zatem obywateli A w państwie B, czyli tam – obcych. Z logicznego punktu widzenia trudno moim zdaniem rozumowaniu Knapa
cokolwiek zarzucić. Czym jednak w takim razie wytłumaczyć obstawanie
doktryny przy traktowaniu zasady porównania okresów ochrony jako przejawu działania zasady wzajemności materialnej? Otóż wydaje się, że niezależnie od sposobu sformułowania zasady porównania okresów ochrony jednym z motywów jej wprowadzenia w obydwu konwencjach mogła być wola
zapewnienia pewnej równowagi między ochroną udzielaną utworom obcego pochodzenia a tą, z jakiej korzystają dzieła rodzime w innych państwach
konwencyjnych. Aczkolwiek, formalnie rzecz biorąc, konwencje pozwalają
badać czas trwania w kraju pochodzenia dzieła ochrony przysługującej dziełom pochodzenia miejscowego, trudno byłoby sobie wyobrazić, że utwory obce – a więc w szczególności utwory pochodzące z kraju dochodzenia
ochrony A – korzystałyby tam z ochrony trwającej dłużej. Tak więc ewentualne „przykrojenle” czasu trwania ochrony dzieła pochodzącego z kraju B
w państwie dochodzenia ochrony A do ram, jakie zakreśla ustawodawstwo
B ochronie dzieł miejscowych, będzie zarazem z reguły skróceniem go do
okresu takiego, z jakiego dzieła pochodzące z A korzystałyby w państwie B.
Tu właśnie, niejako na drugim planie, kryje się więc pierwiastek wzajemności
materialnej77, a idea zapewnienia tego rodzaju wzajemności leżała zapewne
u podstaw rozwiązań zawierających zasadę porównania okresów ochrony.
Poza unormowaniem czasu ochrony praw autorskich za odstępstwo od
zasady asymilacji zmierzające w kierunku wzajemności materialnej może
76
Zob. K. Knap, Die Regel des Schutzfristenvergleiches im internationalen Urheberrecht [w:] Festschrift für
G. Roeber zum 10 Dezember 1981, Freiburg 1982, s. 237.
77
Sam K. Knap przyznaje (Die Regel…), że stosowanie zasady porównania okresów ochrony z reguły prowadzi do powstania wzajemności materialnej.
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być także ewentualnie uznany art. 6 ust. 2 t.rz., przepis dopuszczający stosowanie retorsji78. Jak już była o tym mowa, retorsja i wzajemność stanowią
pojęcia pokrewne, różniące się właściwie tylko odwrotnym rozmieszczeniem akcentów. Wypada zgodzić się z W. Hoffmannem, że postanowienia
art. 6 ust. 2–4 niekoniecznie oznaczają możliwość ograniczenia ochrony
aż do poziomu pełnej wzajemności materialnej79.
Wśród wyjątków od zasady terytorializmu – a w istocie raczej od zasady
asymilacji – J. Serda wymienia jeszcze art. 6 ust. 1 t.rz. KB80. Przepis ten
etanowi: „Autorzy nienależący do żadnego z krajów związkowych, którzy
po raz pierwszy ogłaszają swoje utwory w jednym z tych krajów, korzystają
w nim z tych samych praw, co i autorzy krajowi, a w innych krajach związkowych – z p r a w p r z y z n a n y c h p r z e z k o n w e n c j ę n i n i e j s z ą [podkr. M.C.D.]. Czyżby istotnie z przytoczonego sformułowania miało wynikać, że w owych „innych krajach związkowych” nie działa
zasada asymilacji? Pogląd taki był reprezentowany przez część doktryny
francuskiej81. Jest on moim zdaniem mylny. Wykładnia systemowa i funkcjonalna art. 6 ust. 1 prowadzą do wniosku, że zasada asymilacji działa na
korzyść autorów chronionych przez konwencję ze względu na pierwszą
publikację na obszarze Związku Berneńskiego – we wszystkich państwach
należących do Związku82. Jedynie konwencyjne minimum ochrony nie
obowiązuje na całym obszarze działania konwencji, skoro nie można się
na nie powołać w kraju powstania dzieła.
Późniejsze od rzymskiego teksty konwencji berneńskiej przyniosły dalsze przypadki odwołania się do wzajemności materialnej. Podczas konferencji brukselskiej z 1948 r. wprowadzono mianowicie ograniczenie
działania zasady asymilacji w odniesieniu do dzieł sztuki stosowanej. Jeśli
chodzi o unormowanie czasu ochrony, uległo ono pewnym zmianom –
i znacznemu rozbudowaniu – zarówno podczas konferencji brukselskiej,
jak i sztokholmskiej. Zasada porównania okresów ochrony została utrzymana, aczkolwiek w nieco zmienionej redakcji83. Sformułowanie przyjęte
w 1967 r. usunęło wcześniejsze wątpliwości co do tego, czy kraj dochodzenia ochrony ma jedynie możliwość, czy wręcz obowiązek skrócenia
Na temat tego przepisu zob. wyżej rozdz. III, pkt 1, s. 149 i n.
W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 100.
80
J. Serda [w:] Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
81
Zwolennikiem jego był zwłaszcza H. Desbois. Por. H. Desbois, Le droit d’auteur…, s. 879. Inaczej
już jednak: H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 49.
82
Por. przekonywającą argumentację I. Henneberga w tej kwestii: Le contenu de la protection conventionelle selon l’Acte de Stockholm de la Convention de Berne, DA 1968, nr 7, s. 174 i n.
83
Zob. art. 7 ust. 2 t.br., art. 7 ust. 8 t.par.
78
79
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czasu ochrony dzieł pochodzenia obcego do granic wyznaczonych przez
ustawodawstwo kraju powstania dzieła. Sztywne sformułowanie art. 7
ust. 2 t.rz. mogło sugerować, że istnieje swoisty przymus skrócenia ochrony w takich sytuacjach; z taką dosłowną interpretacją tego przepisu nie
można by się jednak zgodzić84.
W tekście paryskim KB pierwiastków wzajemności materialnej można
ewentualnie dopatrzeć się jeszcze w art. 30 ust. 2(b) zd. 285 regulującym
możliwość poczynienia przez państwo konwencyjne zastrzeżeń dotyczących prawa tłumaczenia. Na specjalną wzmiankę zasługuje ponadto problem tzw. droit de suite. To swoiste uprawnienie twórców dzieł plastycznych znane jest tylko niektórym ustawodawstwom. Ustawa z 1952 r. nie
zawiera na jego temat żadnej wzmianki, przewiduje je natomiast w art. 21
projekt nowej ustawy86. Konwencja berneńska wprowadziła przepis dotyczący droit de suite dopiero w tekście brukselskim. Zgodnie z jego art. 14ter
uprawnienie to przysługuje twórcom w państwach związkowych tylko pod
warunkiem, że chroni je także ustawodawstwo ojczyste autora, a ponadto
jedynie w zakresie, w jakim pozwala na to ustawodawstwo kraju dochodzenia ochrony. Znów mamy tu zatem do czynienia z przejawem wzajemności materialnej. Na gruncie tekstów dawniejszych niż brukselski, które
nic o warunku wzajemności – ani zresztą w ogóle nic o samym droit de
suite – nie wspominają, wyłoniło się trudne pytanie: czy w krajach związanych tymi tekstami omawiane uprawnienie musi być chronione na zasadzie asymilacji bez żadnych ograniczeń, czy też jego ewentualną ochronę
można uzależnić od choćby śladów ochrony w kraju powstania dzieła?87
Problem ten mógłby nabrać aktualności w Polsce z chwilą wejścia w życie
nowej ustawy o prawie autorskim. Z drugiej jednak strony wydaje się pewne, że uwieńczenie wieloletnich prac ustawodawczych rezultatem w postaci nowej ustawy spowoduje rychłe przystąpienie Polski do merytorycznych
postanowień tekstu paryskiego KB. Dlatego problem ochrony droit de suite
autorów obcych w państwach, których ustawodawstwo je uznaje, a które
zarazem są związane tekstami KB dawniejszymi niż brukselski, zapewne
nigdy nie dojdzie w Polsce do głosu.
84
Tak samo: K. Knap, O. Kunz, Mezinárodni právo…, s. 284. Por. także powołane tamże (w przyp. 20)
poglądy Bapperta i Wagnera oraz Trollera.
85
Tak: B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 77 i n.
86
Na temat droit de suite w piśmiennictwie polskim zob. A. Kopff [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia
wybrane, Warszawa 1978, s. 265–274; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 292 i n.; T. Grzeszak,
Droit de suite – koncepcja i perspektywy, NP 1987, nr 5, s. 77–89.
87
Na temat tego i analogicznych problemów wyłaniających się w związku z kształtowaniem się
nowych uprawnień autorskich zob. niżej pkt 3a i c.
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Zasygnalizowany tu w związku z droit de suite problem stanowi fragment szerszego, bardzo kontrowersyjnego zagadnienia. Chodzi o tzw. teorię minimum uznania reprezentowaną swego czasu przez Biuro Związku
Berneńskiego. Teoria ta dotyczyła statusu relatywnie nowych uprawnień
autorskich uznawanych początkowo tylko w nielicznych, a w każdym razie
nie we wszystkich państwach konwencyjnych. W anonimowym artykule traktowanym w doktrynie jako prezentacja stanowiska Biura Związku
Berneńskiego wyrażono ongiś w tej kwestii pogląd, że zasada asymilacji obowiązuje tylko w odniesieniu do tych uprawnień autorskich, które
w jakimkolwiek zakresie zostały już uznane w kraju powstania dzieła.
W braku takiego uznania twórcy nie mogliby się domagać ochrony nowego uprawnienia na zasadzie asymilacji, chociażby było ono znane w kraju
dochodzenia ochrony88. Teoria „minimum uznania” prowadziła więc do
generalnego ograniczenia zasady asymilacji elementami wzajemności materialnej. Wywołała ona słuszną krytykę zarówno ze strony dawniejszej,
jak i współczesnej doktryny. S. Ladas zwrócił uwagę na to, że żadne tego
rodzaju ogólne ograniczenie zasady asymilacji nie figuruje w tekście konwencji. Ponadto stosowanie teorii „minimum uznania” do „uprawnień”
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pociągałoby za sobą niebezpieczeństwo rozciągnięcia jej także na „zakres i środki ochrony” z ust. 2 tego artykułu89.
Zdaniem S. Ricketsona teoria „minimum uznania” oznacza wprowadzenie
do konwencji tylnymi drzwiami pierwiastka wzajemności – wbrew jasnemu brzmieniu art. 4 ust. 1, a także wbrew wyraźnie odmiennym intencjom
konferencji berlińskiej90.
Przedstawione tu zarzuty są całkowicie słuszne. Nie znaczy to, że dążenie do uniknięcia za wszelką cenę głębokiej nierównowagi we wzajemnych
stosunkach państw-uczestników konwencji nie jest czymś zrozumiałym.
Przekonują o tym na nowo doświadczenia ostatnich dziesięcioleci. Właściwy sposób osiągnięcia niezbędnego minimum ekwiwalentności ochrony nie polega jednak na dowolnym uzupełnianiu postanowień konwencji
o nieprzewidziane w niej warunki, lecz na wprowadzeniu nowo ukształtowanych uprawnień do iuris conventionis. Tak właśnie stało się z droit de suite
podczas konferencji brukselskiej.
Jedyne w konwencji powszechnej odstępstwo od zasady asymilacji na
rzecz wzajemności materialnej znajdujemy w jej art. IV ust. 4. Przepis ten
88
Por. L’article 7 de la Convention de Berne revisée et la future Conférence de Rome, DA 1926, nr 5, s. 49–53
oraz S. Ladas, The International Protection…, s. 267 i n.; S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 207.
89
Por. S. Ladas, The International Protection…, s. 268.
90
S. Ricketson, The Berne Convention…

188

Rozdział IV. Asymilacja autorów obcych z polskimi…

stanowi: „(a) Żadne Umawiające się Państwo nie będzie obowiązane do
zapewnienia ochrony dziełu przez okres dłuższy od okresu ustanowionego dla tego rodzaju dzieł, do którego dane dzieło należy, przez prawo
Umawiającego się Państwa, którego autor jest obywatelem, jeśli chodzi
o dzieło nieopublikowane, bądź przez prawo Umawiającego się Państwa,
w którym dzieło to zostało opublikowane po raz pierwszy, jeśli chodzi
o dzieło opublikowane, (b)…”. A zatem i tu chodzi o zasadę porównania
okresów ochrony, jednakże w ujęciu nieco innym od przyjętego w konwencji berneńskiej. Jedna z różnic wiąże się ze sformułowaniem „Żadne
[…] Państwo n i e b ę d z i e o b o w i ą z a n e [podkr. M.C.D.] do zapewnienia ochrony”. Pojawia się pytanie, jak należy rozumieć ten zwrot.
Często spotyka się pogląd, że dane państwo musi wydać odpowiedni akt
normatywny, w którym przejawi wolę „niezapewnienia ochrony” przez
okres dłuższy niż wynikający z ustawodawstwa kraju pochodzenia dzieła91. Inna interpretacja cytowanego fragmentu art. IV zakłada, że w braku wyraźnego odmiennego uregulowania wynikającego z ustawodawstwa
wewnętrznego kraju dochodzenia ochrony „przykrojenie” okresu ochrony do obowiązującego w kraju pochodzenia utworu może nastąpić bezpośrednio na mocy art. IV ust. 4, a decyzję w tej sprawie każdorazowo
podejmuje sąd92. Zdaniem A. Bogscha względy bezpieczeństwa obrotu
przemawiają przeciwko temu ostatniemu rozwiązaniu93. Z drugiej strony
wymaganie wydania specjalnych przepisów jako warunku stosowania zasady porównania okresów ochrony znacznie ograniczyłoby jej zastosowanie.
Co więcej, przy takiej interpretacji art. IV ust. 4 mogłoby dojść do sytuacji
postrzeganej na ogół jako paradoksalna, a mianowicie do intensywniejszej
ochrony niektórych dzieł na mocy konwencji powszechnej niż na mocy
konwencji berneńskiej.
Rozstrzygnięcie zarysowanego tu sporu o wykładnię art. IV ust. 4 KP
jest niezmiernie trudne94. Literalna wykładnia zdaje się przemawiać za stanowiskiem pierwszym, podczas gdy słuszne wydaje się drugie. Ono też
91
Tak, nie bez wahania: A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 53. T. Ilosway podziela ten pogląd
w odniesieniu do niektórych tylko państw konwencyjnych. Zob. T. Ilosway, La comparaison des delais
dans la Convention universelle sur le droit d’auteur, DA 1958, nr 1, s. 16–18.
92
Por. E. Ulmer, Der Vergleich der Schutzfristen im Welturheberrechtsabkommen, GRUR Int. 1960, z. 2,
s. 62 i n.; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 243; P. Katzenberger [w:] Urheberrecht. Kommentar, red. G. Schricker, Müchen 1987, s. 1322; H. Desbois, A. Françon, A. Kerever, Les
conventions…, s. 95.
93
A. Bogsch, The Law of Copyright…
94
Autorzy obszernego raportu w sprawie stosowania art. IV ust. 4 KP przyznają, że „jakoś trudno
jest podsumować sytuację w odniesieniu do wcielenia w życie art. IV ust. 4”, i własnego poglądu
nie formułują. Zob. B. Ringer, F. Flacks, Applicability…, s. 194–204.
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znalazło odbicie w orzecznictwie francuskim95. Można by sądzić, że przytoczony przepis został po prostu źle zredagowany. Nieudane próby wypracowania jednolitego stanowiska w kwestii jego wykładni są wyrazem
tego, że rozbieżności stanowisk poszczególnych uczestników konwencji
w tej materii były i nadal są poważne. Być może więc nieprzypadkowo
w 1952 r. wybrano sformułowanie, które nie przesądza spornej kwestii do
końca i tym samym pozwala zwolennikom przeciwstawnych rozwiązań na
podtrzymywanie swych stanowisk pod rządami konwencji.
Powstaje tu pytanie, czy rozważany problem ma jakiekolwiek znaczenie praktyczne dla sytuacji twórców obcych w Polsce. Przewidziany
w ustawie z 1952 r. okres ochrony wynosi bowiem tylko 25 lat, a zatem
dokładnie tyle, co minimum przewidziane w art. IV ust. 2 KP. Trzeba się
wobec tego zastanowić, czy zasada porównania okresów ochrony stanowi wyjątek tylko od zasady asymilacji, czy także od konwencyjnego minimum, czy zatem może prowadzić do skrócenia jej w stosunku do okresu
przewidzianego w samej konwencji. To interesujące zagadnienie, rzadko
tylko podejmowane przez doktrynę96, w zasadzie wykracza poza ramy
naszego tematu, podobnie jak problem treści minimum konwencyjnego w ogólności. Gdyby jednak przyjąć, że zasada porównania okresów
ochrony teoretycznie może działać również „przeciwko” konwencyjnemu minimum, nie ulega wątpliwości, że tylko zupełnie wyjątkowo mogłoby dojść do takiej konsekwencji jej stosowania. Trudno bowiem przypuścić, że jakiekolwiek państwo zdecyduje się na przyznanie twórcom
z innych państw konwencyjnych ochrony trwającej dłużej niż ochrona
jego własnych obywateli. Przystępując więc do konwencji, będzie musiało zapewnić w swym ustawodawstwie wewnętrznym ochronę nie krótszą
niż 25-letnia. W rezultacie praktyczne zastosowanie zasady porównania
okresów ochrony ograniczałoby się do stosunków między państwami,
z których jedno – to mianowicie, w którym dochodzi się ochrony –
przewiduje okres ochrony dłuższy od konwencyjnego. W Polsce jednak,
Zob. wyrok Sądu Paryża z 24.04.1974 r., RCdDIP 1975, s. 440–445 z notą S. Boneta (tamże,
s. 446–452) i komentarzem H. Desbois: RTdDC 1975, s. 92–97 oraz wyrok fr. Sądu Kasacyjnego
z 15.12.1975 r., Clunet 1976, nr 2, s. 421 i n. z notą H. Desbois (tamże, s. 422–426). Odmienne
stanowisko zajął OLG Frankfurt w wyroku z 9.03.1981 r. (Lounge Chair), IIC 1982, nr 6, s. 777–780.
96
Frontalnie podejmuje je K. Knap: Die Regel…, s. 237 i n. Zdaniem tego autora na gruncie wszystkich tekstów konwencji berneńskiej poza brukselskim oraz konwencji powszechnej stosowanie
zasady porównania okresów ochrony może naruszać minimalny jej okres przewidziany w konwencji. Także: H. Desbois (La Convention universelle…, s. 171) zdaje się traktować tę zasadę – na
gruncie konwencji powszechnej – jako mogącą stanowić wyłom zarówno w zasadzie asymilacji, jak
i w konwencyjnym minimum. Odmiennie, jak można przypuszczać, M.C. Dock, Convention…, s. 36.
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a z punktu widzenia naszych rozważań to ona właśnie jest krajem dochodzenia ochrony, okres ochrony wynosi jedynie 25 lat. Należy się jednak
liczyć w niedalekiej przyszłości z wydłużeniem okresu ochrony do lat 50.
Po drugie, trzeba pamiętać, że w art. IV ust. 2(a) zd. 2 i 3, (b) i ust. 3 KP
przewidziano pewne odchylenia od zasady wyrażonej w art. IV ust. 2(a)
zd. 1, wedle której czas trwania ochrony wynosi minimum 25 lat od
śmierci autora. Odchylenia mogą dotyczyć zwłaszcza początku biegu
tego terminu. Gdyby więc uwzględnić modyfikacje reguły podstawowej,
to być może nawet de lege lata zasada porównania okresów ochrony miałaby pewne znaczenie dla ochrony praw twórców obcych w Polsce.
Mechanizm działania wspomnianej zasady w obydwu konwencjach
różni się pod jeszcze jednym względem. Otóż w konwencji powszechnej przedmiotem porównania z okresem ochrony danego dzieła w kraju
jej dochodzenia ma być ochrona udzielana w kraju powstania nie temu
właśnie konkretnemu utworowi, lecz całej kategorii dzieł, do której on
należy. Koncepcja ta stwarza szczególną możliwość potraktowania przypadków zupełnego braku ochrony pewnych kategorii utworów w kraju
ich pochodzenia jako korzystania przez nie z „zerowego okresu ochrony”,
a w konsekwencji – odmówienia im ochrony w kraju dochodzenia ochrony na podstawie art. IV ust. 4 KP. O kwestii tej będzie mowa w następnym
punkcie rozważań.
Porozumieniu polsko-radzieckiemu znany jest jeden wyjątek od zasady
asymilacji na rzecz wzajemności materialnej. Przybiera on postać znanej
nam już z konwencji wielostronnych zasady porównania okresów ochrony. Zgodnie z art. III porozumienia: „Ochrona praw autorskich dokonywana jest w okresie ustalonym przez ustawodawstwo wewnętrzne każdej
z Umawiających się Stron. Jednakże Umawiająca się Strona nie ma obowiązku zapewnienia utworom ochrony prawnej w okresie dłuższym, niż
przewiduje to ustawodawstwo wewnętrzne drugiej Umawiającej się Strony”. Innych wyjątków od zasady asymilacji porozumienie polsko-radzieckie
nie przewiduje. Żadne zaś odstępstwo od tej zasady, nawet w kwestii czasu ochrony, nie jest znane „porozumieniu” polsko-amerykańskiemu. I tu
właśnie kryje się ostatnia część odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie o ewentualne dalsze znaczenie porozumień dwustronnych po związaniu ich stron konwencjami wielostronnymi. Poziom ochrony wynikającej
z porozumień, zwłaszcza zaś tego ze Stanami Zjednoczonymi, może się
okazać wyższy niż poziom ochrony wynikającej z konwencji wielostronnych. Wprawdzie te ostatnie obok zasady asymilacji zawierają minimum
konwencyjne, które nie występuje w porozumieniach dwustronnych, ale za
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to liczba wyjątków od zasady asymilacji na niekorzyść autorów jest w nich
albo mniejsza (w porozumieniu polsko-radzieckim), albo też w ogóle ich
nie ma (w „porozumieniu” ze Stanami Zjednoczonymi). Okoliczność ta
powoduje, że omówione wcześniej zasady dotyczące wzajemnego stosunku konwencji wielostronnych i porozumień dwustronnych97 nie są pozbawione znaczenia.
3. Zasięg zasady asymilacji. Asymilacja a nowe technologie
w dziedzinie zwielokrotniania i rozpowszechniania utworów
Omówienie odstępstw od zasady asymilacji wynikających z istnienia
konwencyjnego minimum ochrony oraz z przepisów odwołujących się
od wzajemności materialnej nie wyczerpuje w całości problemu zakresu jej funkcjonowania. Poważne wątpliwości może bowiem budzić już
sam „pierwotny” zasięg zasady asymilacji, niezależny od przewidzianych
w przepisach konwencji wyjątków od niej. Historia obydwu konwencji,
zwłaszcza zaś konwencji berneńskiej, dostarcza dowodów na to, jak bardzo kontrowersyjne może być to zagadnienie. Wątpliwości pojawiają się
zwykle w związku z kształtowaniem się nowych przedmiotów ochrony
lub nowych uprawnień autorskich, których podłożem jest najczęściej
rozwój techniki. Nowe uprawnienia lub nowe przedmioty ochrony początkowo zostają uznane przez niektóre tylko ustawodawstwa. Następnie
stopniowo poszerzają sferę swej normatywnej egzystencji, aby ewentualnie doczekać się ostatecznego awansu w postaci objęcia ich materialnymi przepisami konwencji. Właśnie w okresie wykluwania się nowych
uprawnień i przedmiotów ochrony ujawniają się wyraźne rozbieżności
interesów między państwami konwencyjnymi. Kraje pionierskie wykazują niejednokrotnie tendencję do ograniczania zasięgu wprowadzonych
przez siebie „korzyści”98 do autorów rodzimych bądź też do przyznania
ich twórcom pochodzącym z innych państw konwencyjnych tylko pod
warunkiem istnienia wzajemności materialnej. Powstaje pytanie, czy tego
rodzaju praktyki zgodne są z zasadą asymilacji w ujęciu obydwu konwencji. Postawione wyżej pytanie nurtuje ostatnio doktrynę prawa autorskiego ze szczególnym natężeniem99. Powodem tego jest istna eksplozja
Zob. rozdz. III, pkt 4b.
Tym neutralnym określeniem posługuję się w ślad za: E. Steup, The Rule of National Treatment for
Foreigners and its Application to the New Benefits for authors, BCS 1978, vol. 25, nr 4, s. 279–292. Sygnalizuje ono istnienie wątpliwości co do możliwości uznania niektórych najnowszych przywilejów
twórców za uprawnienia wchodzące w skład podmiotowego prawa autorskiego.
99
Na temat zasięgu zasady asymilacji w związku z reperkusjami najnowszych osiągnięć w sferze tech97
98
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nowych technologii, a wśród nich nowych technik eksploatacji utworów
w ostatnich dziesięcioleciach. Zjawisko to stanowi prawdziwe wyzwanie dla teorii i praktyki prawa autorskiego100. Ustawodawcy w różnym
tempie reagują na najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz ich reperkusje w sferze własności intelektualnej. Postępuje zróżnicowanie ustawodawstw autorskich z punktu widzenia poziomu wynikającej z nich
ochrony. W tych warunkach zaznacza się silne dążenie do ograniczania
zasięgu działania zasady asymilacji. Pojawiają się głosy sygnalizujące postępującą niewydolność systemu międzynarodowej ochrony praw autorskich, a nawet szerzej – ochrony własności intelektualnej generalnie101.
a. Ogólny zarys problemu
W ramach niniejszej pracy nie da się przedstawić wszystkich szczegółowych aspektów zasięgu zasady asymilacji, jakie pojawiły się w toku obowiązywania obydwu konwencji wielostronnych. Większość sporów dotyczących tych kwestii ma już zresztą dzisiaj głównie historyczne znaczenie. Dla
zilustrowania istoty zagadnienia wystarczy posłużyć się przykładami. I tak
jako przykład przedmiotu ochrony, którego ewentualne objęcie konwencją berneńską – a konkretnie wynikającą z niej zasadą asymilacji – budziło ongiś wątpliwości, można wskazać n a g r a n i a f o n o g r a f i c z n e.
W niektórych starszych ustawodawstwach kontynentalnych, nie mówiąc
już o ustawodawstwach należących do systemu copyright, były one traktowane jako odmiana dzieł zależnych w rozumieniu prawa autorskiego. Ponieważ tendencja do objęcia nagrań ochroną wynikającą z prawa autorskiego
nie była bynajmniej powszechna, wyłonił się problem, czy kraje traktujące
nologii dla prawa autorskiego zob. zwłaszcza E. Steup, The Rule…; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 85–98; S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 893–900; D. Vaver, The National Treatment
Requirements of the Berne and Universal Copyright Conventions, IIC 1986, nr 5 i 6, s. 577–607 i 715–733;
P. Burger, The New Photocopy Remuneration Provisions and their Application to Foreign Authors under International Copyright Law, IIC 1988, nr 3 i 4, s. 319–336, 489–514; W. Dillenz, Die Vergütung für private Überspielung und der Grundsatz der Inländerbehandlung, GRUR Int. 1988, z. 12, s. 902–906. Problematyce zasięgu zasady asymilacji poświęcony był pierwszy dzień obrad międzynarodowego sympozjum na temat
nowych tendencji w międzynarodowej ochronie własności intelektualnej zorganizowanego w lipcu
1988 r. przez Instytut Maxa Plancka w Monachium. Materiały z sympozjum zostały opublikowane
w książce: GATT or WIPO?, Weinheim 1989. Zob. zwłaszcza U. Joos, R. Moufang, A Report on the Second Ringberg-Symposiua [w:] GATT or WIPO?, Weinheim 1989, s. 3–41. Już po złożeniu niniejszej pracy
w wydawnictwie ukazał się obszerny artykuł w języku polskim poświęcony problematyce omawianej
w niniejszym punkcie – por. J. Barta, E. Traple, Wpływ rozwoju techniki i przemian stosunków społecznych na
zasadę asymilacji w konwencji berneńskiej, ZNUJ – PWiOWI 1990, z. 53, s. 29–71.
100
Zagadnieniom tym w piśmiennictwie polskim poświęcona jest przede wszystkim praca A. Kopffa,
Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, ZNUJ – PWiOWI 1988, z. 46.
101
Por. w tej kwestii: S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 889 i n., 903–916. Zob. też powołane
przez tego autora (s. 889, przyp. 1–3) prace, zwłaszcza zaś artykuły A. Kerevera i M. Ficsora.
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nagrania jako przedmiot prawa autorskiego obowiązane są rozszerzyć tę
ochronę także na nagrania pochodzące z innych państw konwencyjnych,
choćby te ostatnie nie traktowały nagrań jako przeróbki. Szwajcarski Sąd
Federalny rozstrzygnął tę kwestię w 1936 r. na rzecz poddania nagrań działaniu zasady asymilacji102. Doktryna na ogół krytycznie oceniła to stanowisko. Twierdzono, że traktowanie nagrań jako przeróbki jest niezgodne
z konwencyjnym pojęciem dzieła i zasada asymilacji nie obowiązuje w tym
zakresie103. Dalszy rozwój międzynarodowego prawa autorskiego umocnił
ten ostatni pogląd. Nagrania fonograficzne wraz z dobrami niematerialnymi stanowiącymi przedmiot innych praw sąsiednich zyskały ochronę w ramach odrębnych konwencji międzynarodowych104.
Inaczej przebiegała ewolucja statusu innego „kontrowersyjnego” przedmiotu ochrony, jaki stanowią dzieła sztuki stosowanej. Artykuł 2 ust. 4 t.rz.
pozostawił ustawodawcom krajowym swobodę co do objęcia ich ochroną,
inaczej niż w wypadku kategorii utworów wymienionych w art. 2 ust. 1 i 2.
W 1948 r. dzieła sztuki stosowanej zostały wymienione w art. 2 ust. 1
pośród dzieł chronionych bezpośrednio na mocy konwencji. Zarazem
jednak art. 2 ust. 5 t.br. pozwalał ustawodawcom krajowym ustalić zakres
stosowania ustaw dotyczących dzieł sztuki stosowanej i wzorów przemysłowych oraz warunki ich ochrony, a ponadto uzależniał ochronę tych
dzieł w ramach prawa autorskiego od istnienia wzajemności materialnej.
Ten ostatni warunek został utrzymany w art. 2 ust. 5 t.par., aczkolwiek
w postaci nieco złagodzonej105.
Bodaj nawet częściej niż w odniesieniu do nowych przedmiotów ochrony problem zasięgu zasady asymilacji aktualizował się w związku z nowo
powstającymi uprawnieniami twórców. Nie zawsze zresztą niejasny status
danego uprawnienia wynikał z jego związku z najnowszymi technikami rozpowszechniania utworów. Wystarczyło, że dane uprawnienie – z takich czy
innych przyczyn – nie było powszechnie uznane przez państwa konwencyjne.
102
Wyrok ten powołuje E. Ulmer w pracy: Das Folgerecht und seine Qualifikation im internationalen Urheberrecht, RabelsZ 1973, z. 2–3, s. 509. Zob. też: B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 80 i n.
103
Tak: F. Ostertag, DA 1940, s. 41 i n. (powołuję za E. Ulmerem, Das Folgerecht…). Zob. też: S. Ladas,
The International Protection…, s. 425.
104
Dlatego w doktrynie przeważa pogląd, że ochrona wypływająca z konwencji berneńskiej i powszechnej nie rozciąga się na nagrania, choćby w niektórych ustawodawstwach krajowych uchodziły one za
przedmiot prawa autorskiego. Por. S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 294 i n., 309 i n.; E. Ulmer,
Das Folgerecht…, s. 510; B. Khadjavi-Gontard, Der Grundsatz…, s. 81, przyp. 166; D. Vaver, The National
Treatment…, s. 598. Odmiennie: W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 51.
105
Na temat ewolucji statusu dzieł sztuki stosowanej w konwencji berneńskiej zob. m.in. P. Curchod, La Convention…, s. 93–100; J. Błeszyński, Konwencja berneńska…, s. 134–138.
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Tak np. było swego czasu z prawem publicznego wygłaszania i recytowania106.
Z dzisiejszej perspektywy objęcie tego uprawnienia działaniem zasady asymilacji wydaje się oczywiste. We wcześniejszym okresie istnienia konwencji berneńskiej stosunek między zasadą asymilacji a zasadą wzajemności materialnej
nie przedstawiał się jednak jeszcze dostatecznie jasno. Jak pamiętamy, swego czasu w niektórych wypowiedziach pochodzących z kręgów oficjalnych
Związku Berneńskiego reprezentowana była teoria „minimum uznania” uzależniająca stosowanie zasady asymilacji do określonego uprawnienia od tego,
czy w kraju pochodzenia jest ono uznane przynajmniej w zalążku.
Trudniejszy do oceny niż prawo publicznego wygłaszania okazał się
przypadek droit de suite. Wątpliwości co do objęcia go zasadą asymilacji
sięgały bardzo głęboko i po trosze przetrwały do dziś. Źródłem ich jest
swoisty charakter tego uprawnienia, tak odmiennego od „normalnych”
uprawnień autorskich. Rzeczywistym podłożem sporu o to, czy droit de
suite podlega działaniu zasady asymilacji, była jednak zapewne okoliczność, iż uprawnienie to znane jest tylko niektórym ustawodawstwom. Na
gruncie dawniejszych tekstów konwencji berneńskiej, które o tym uprawnieniu w ogóle nie wspominają, uzależnienie jego ochrony przez państwa
konwencyjne od istnienia wzajemności materialnej byłoby moim zdaniem
dopuszczalne tylko wtedy, gdybyśmy uznali, że generalnie droit de suite nie
podlega zasadzie asymilacji. Ten zaś z kolei pogląd byłby uzasadniony tylko pod warunkiem, że odmówimy droit de suite charakteru uprawnienia autorskiego w rozumieniu konwencji107. Podobnie przedstawia się problem
statusu droit de suite na gruncie konwencji powszechnej108.
Po porzuceniu teorii „minimum uznania” ocena statusu nowych przedmiotów ochrony i uprawnień przysługujących twórcom z punktu widzenia
Ze względu na restrykcyjne stanowisko dawnego ustawodawstwa niemieckiego wobec tego
uprawnienia w latach 20. pojawiło się pytanie, czy twórcy niemieccy mogą korzystać z niego w całej rozciągłości w innych państwach konwencyjnych. Zob. w tej kwestii: S. Ladas, The International
Protection…, s. 267; S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 433.
107
Ku takiemu stanowisku skłania się E. Steup, The Rule…, s. 284–288. Zdaniem E. Ulmera (Das
Folgerecht…, s. 512) droit de suite można zaliczyć do uprawnień autorskich w rozumieniu konwencji
berneńskiej, dopiero poczynając od tekstu brukselskiego. Zdania w tej materii są jednak podzielone. Zob. W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 151 i powołane tam poglądy innych autorów. Dlatego nie można się zgodzić z twierdzeniem D. Vavera (The National Treatment…,
s. 719), że przed 1948 r. „istniał ogólny consensus co do wyłączenia droit de suite spośród uprawnień
objętych działaniem zasady asymilacji”.
108
Przeciwko objęciu droit de suite działaniem zasady asymilacji na gruncie konwencji powszechnej
wypowiedzieli się: E. Ulmer, Das Folgerecht…, s. 513; E. Steup, The Rule…, s. 288; D. Vaver, The National Treatment…, s. 732; P. Burger, The New Photocopy…, s. 503 i n. Inaczej: W. Nordemann, Le droit
de suite dans l’article 14ter de la Convention de Berne et dans la loi sur le droit d’auteur de la République fedérale
d’Allemagne, DA 1977, nr 12, s. 324–330.
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ich objęcia zasadą asymilacji zmusza do zastanowienia się nad znaczeniem
pojęć „dzieło literackie i artystyczne” oraz „uprawnienie autorskie”. Pojęcia te nie zostały sformułowane w każdej z konwencji (lub w każdym z ich
tekstów) przy użyciu tych samych słów; różnice te nie są jednak istotne
dla meritum interesującego nas problemu. Obydwa wymienione pojęcia
wyznaczają pośrednio zasięg działania zasady asymilacji. Interpretacja ich
pozwala na pewne „luzy”, a w związku z tym także na spory co do tego,
czy określone uprawnienie (przedmiot ochrony) uznane przez ustawodawstwo jednego z państw konwencyjnych musi być rozszerzone na autorów
z innych państw konwencyjnych. Pojawia się tu pytanie, czy pojęcia dzieła
literackiego i artystycznego oraz uprawnień autorów względem dzieł mają
być interpretowane według prawa kraju, w którym dochodzi się ochrony,
czy też z punktu widzenia samej konwencji. Cały czas mamy przy tym na
uwadze sytuację, w której pewne dobro (uprawnienie) j e s t chronione
w kraju dochodzenia ochrony. Gdyby było inaczej, problem zasięgu zasady asymilacji w ogóle by wszak nie powstawał; można by jedynie rozważać, czy nie zachodzi przypadek ochrony danego dobra (uprawnienia) bezpośrednio na mocy przepisów konwencji. Nawiasem mówiąc, domaganie
się w pewnym kraju ochrony dla nowych rodzajów dóbr pochodzenia obcego tylko na tej podstawie, jakoby mieściły się w ogólnym konwencyjnym
pojęciu dzieła, podczas gdy prawo tego kraju w ogóle by ich nie chroniło,
byłoby moim zdaniem skazane na niepowodzenie. O ile bowiem autorzy dzieł należących do którejś z kategorii expressis verbis wymienionych
w konwencjach mogą się domagać ochrony na podstawie iuris conventionis, niezależnie od stanowiska ustawodawcy kraju dochodzenia ochrony109,
o tyle nie sposób uznać za element konwencyjnego minimum samego pojęcia dzieła (lub uprawnienia autorskiego) „w rozumieniu konwencji”110.
Wstępną przesłanką ochrony dóbr i uprawnień niewymienionych wyraźnie w konwencji jest zatem objęcie ich ochroną przez lex protectionis.
109
Zdania w tej materii są jednak podzielone. J. Błeszyński (Konwencja berneńska…, s. 111) twierdzi,
że autorzy dzieł wyliczonych w art. 2 mogą się domagać ochrony bezpośrednio na mocy konwencji
dopiero od konferencji brukselskiej. Podobnie: F. Curchod, La Covention…, s. 61. Zob. też: W. Hoffmann, Die Berner Übereinkunft…, s. 61. Natomiast zdaniem S. Ladasa (The International Protection…,
s. 184) już od 1908 r. lista dzieł chronionych stanowi element iuris couventionis. Podobnie: H. Desbois,
A. Françon, A. Kerever, Les conventions…, s. 24, 27. Według mnie zwolennicy poglądu pierwszego
nie biorą zapewne pod uwagę tego, że nie dość wyraziste sformułowanie art. 2 ust. 3 t.ber. i t.rz.
mogło być spowodowane raczej tym, że nie we wszystkich państwach konwencyjnych przepisy
konwencji mogą być traktowane jako self-executing, niż wolą pozbawienia (w 1908 r.) art. 2 ust. 3
takiego charakteru. Por. podobnie: S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 315 i n.
110
Podobny sceptycyzm wyraża: S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 235 i n. Niejasno w tej kwestii: D. Vaver, The National Treatment…, s. 721; S. Ladas, The International Protection…, s. 213.
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Wróćmy do problemu kwalifikacji dóbr i uprawnień korzystających
z ochrony w kraju jej dochodzenia. Czy ma o niej decydować lex protectionis, czy
też konwencja? Jest to zagadnienie bardzo subtelne. Wydaje się, że należy tu
możliwie precyzyjnie rozgraniczyć dwie kwestie: 1) to, który porządek prawny
decyduje o przyznaniu określonym dobrom ochrony skonstruowanej w sposób typowy dla dziedziny praw na dobrach niematerialnych – lub jeszcze szerzej: o przyznaniu twórcom nowych „korzyści” – oraz 2) czy chronione dobra
są dobrami „typu autorskiego” albo czy przyznane „korzyści” mają charakter uprawnień autorskich. Decyzja w kwestii 1) – w zakresie wykraczającym
poza konwencyjne minimum ochrony – należy do ustawodawcy krajowego.
Inaczej, jak się wydaje, należy rozstrzygnąć kwestię 2), czyli zagadnienie samej kwalifikacji dóbr (uprawnień), których ochrona w odniesieniu do twórców miejscowych jest już w danym ustawodawstwie przesądzona pozytywnie. Problem ten jest sporny. Ostatnio w doktrynie prawa autorskiego coraz
więcej zwolenników zyskuje pogląd, że należy przyjąć zasadę autonomicznej
interpretacji konwencji111. Pewnego oparcia dla tego stanowiska dostarczają
postanowienia wiedeńskiej konwencji o prawie traktatów z 1969 r. Zdaniem
wielu przedstawicieli doktryny zawarte w niej reguły można traktować jako
artykulację zwyczajowych norm prawa międzynarodowego lub jako wyraz
bieżącego rozwoju zasad tej dziedziny prawa – i stosować je również do
konwencji pochodzących sprzed 1980 r.112 Istotne dla wykładni traktatów
są art. 31 i 32 konwencji wiedeńskiej. Zgodnie z pierwszym z nich traktat ma
być interpretowany w dobrej wierze, a jego postanowieniom należy przypisywać zwykłe znaczenie stosownie do ich kontekstu oraz w świetle jego przedmiotu i celu. Istotne są także preambuła konwencji oraz „późniejsza praktyka państw realizująca ich porozumienie co do interpretacji konwencji”.
Artykuł 32 natomiast dopuszcza jako pomocnicze środki interpretacji prace
przygotowawcze do traktatu oraz okoliczności jego zawarcia. Te ostatnie
narzędzia wykładni niejednokrotnie okazywały się przydatne właśnie przy
interpretacji postanowień konwencji berneńskiej i powszechnej.
Koncepcja konwencyjnej kwalifikacji pojęć dzieła literackiego i artystycznego oraz uprawnienia autorskiego prowadzi do tego, że kwestionowanie
Tak np. E. Ulmer, Das Folgerecht…, s. 508 i n.; E. Steup, The Rule…, s. 281; D. Vaver, The National
Treatment…, s. 595.
112
Por. P. Katzenberger, General Principles of the Berne and the Universal Copyright Convention [w:] GATT
or WIPO?, Weinheim 1989, s. 49 i n. i powołane tamże (przyp. 32) stanowisko Dittricha; D. Vaver,
The National Treatment…, s. 582. Zdaniem F. Schönherra konwencja wiedeńska „skonsolidowała na
znacznym obszarze międzynarodowe prawo zwyczajowe”. Zob. F. Schönherr, On the Interpretation
of Article 5(2) of the Berne Convention, Taking as an Example the Greek Antipiracy Law of July 15, 1980,
DA 1981, nr 11, s. 295 i n.
111
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w kraju dochodzenia ochrony prawnoautorskiego charakteru chronionych
w nim dóbr (uprawnień) niekoniecznie będzie zwalniać to państwo od obowiązku zapewnienia – na zasadzie asymilacji – identycznych przywilejów
autorom należącym do innych państw konwencyjnych. Ocena owych dóbr
(uprawnień) z punktu widzenia konwencji może bowiem wypaść inaczej.
Możliwa jest zresztą także sytuacja odwrotna. Ta jednak nie będzie wywoływać żadnych napięć między państwami konwencyjnymi. Wszak każde z nich
może – choć oczywiście nie musi – objąć ochroną na zasadzie asymilacji
obce dobra lub uprawnienia, choćby w rozumieniu konwencji nie miały one
charakteru przedmiotów prawa autorskiego ani uprawnień autorskich.
Jakie są jednak owe konwencyjne pojęcia przedmiotu prawa autorskiego
i uprawnienia autorskiego? Tu właśnie napotykamy największe trudności. Łatwiej jest uznać generalny priorytet konwencyjnych definicji i konwencyjnej
kwalifikacji niż wydestylować z przepisów badanych konwencji owe definicje
i ustalić wyraziste kontury analizowanych pojęć. Jak się niebawem przekonamy, normatywne oparcie dla owych konstrukcji jest bowiem nader skromne.
Analizując zasadę asymilacji w konwencji berneńskiej, S. Ricketson dostrzega aż pięć czynników określających jej zasięg działania. Należą do
nich: krąg podmiotów mogących się powołać na tę zasadę, przedmiot
ochrony, typ chronionych uprawnień, czas trwania ochrony i wreszcie wyjątki od niej113. Co się tyczy kręgu uprawnionych podmiotów, zagadnienie
to mieści się w zawartych w rozdziale poprzednim rozważaniach na temat
zewnętrznych i wewnętrznych granic konwencji. Także wyjątki od zasady
asymilacji zostały już omówione wcześniej. Jeśli chodzi o czas ochrony,
wydaje się on w większym stopniu związany z konwencyjnym minimum
ochrony niż z zasadą asymilacji, toteż w dalszych wywodach zostanie pominięty; i ta kwestia została zresztą już częściowo omówiona w związku
z wyjątkami od zasady asymilacji na rzecz wzajemności materialnej. Pozostaje natomiast do omówienia przedmiot ochrony i typ uprawnień jako
czynniki mające wpływ na zasięg zasady asymilacji.
b. Konwencyjne pojęcie dzieła jako wyznacznik zasięgu zasady
asymilacji
Konwencja berneńska w swym art. 1 za cel związku tworzonego
przez państwa, które do niej przystąpiły, uznaje ochronę „praw autorów
do ich dzieł literackich i artystycznych”. Z kolei w art. 2 ust. 1 dzieła literackie i artystyczne zostały zdefiniowane jako „wszelkie produkcje
z dziedziny literackiej, naukowej i artystycznej, jakakolwiek byłaby ich
113

S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 208 i n.
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forma i sposób wyrażenia”. Odpowiednie sformułowanie konwencji powszechnej jest jeszcze bardziej lakoniczne: zgodnie z jej art. I konwencja
zapewnia ochronę „prawom autorów […] dotyczącym dzieł literackich,
naukowych i artystycznych”.
W ostatnich latach pojawiło się kilka opracowań, w których drobiazgowej analizie poddano każde ze słów użytych w obu konwencjach dla określenia przedmiotu ochrony114. Nie negując wartości niektórych spostrzeżeń
poczynionych przez ich autorów, nie sposób się oprzeć dość pesymistycznej refleksji. Otóż każde z przytoczonych wyżej określeń jest w gruncie
rzeczy nieostre, wykładnia każdego z nich zawiera pewną dozę subiektywizmu. Nawet szczegółowa analiza materiałów przygotowawczych do
poszczególnych konferencji oraz sprawozdań z nich nie eliminuje możliwych rozbieżności zapatrywań, nie dostarcza precyzyjnych kryteriów pozwalających oddzielić „dzieło” od „nie-dzieła” lub wytwór „artystyczny”
od niemającego takiego charakteru. W rezultacie kwalifikacja konkretnych
osiągnięć intelektualnych, zwłaszcza najnowszego typu, pozostaje w dużej
mierze sprawą otwartą. W odniesieniu do tych dóbr, których status zdążył
się już ustabilizować w skali międzynarodowej – czy to wskutek wytworzenia się względnie jednolitego stanowiska ustawodawstw krajowych, czy też
wskutek unormowania tego statusu w odrębnych konwencjach – można
mówić o uformowaniu się „późniejszej praktyki państw członkowskich”
(w rozumieniu art. 32 konwencji wiedeńskiej) co do objęcia owych dóbr
konwencyjnym pojęciem dzieła lub odwrotnie – co do ich pozostawiania poza obrębem ochrony wynikającej z prawa autorskiego. Jednakże
możliwość posłużenia się tym kryterium zawodzi wobec najnowszych,
najbardziej kontrowersyjnych przedmiotów potencjalnej ochrony, a przecież właśnie w odniesieniu do nich jednoznaczna kwalifikacja jest pilnie
potrzebna. Istnienie wśród państw konwencyjnych rozbieżnych poglądów
na naturę nowych osiągnięć dowodzi braku wykształconej „późniejszej
praktyki” jako pomocniczego sposobu wykładni konwencji. W ten sposób koło się zamyka. Kolejność rozumowania zostaje niejako odwrócona
w stosunku do pożądanej: pojęcie dzieła literackiego i artystycznego konstruowane jest stopniowo i jak gdyby ex post – jako suma uzgodnionych już
ocen dotyczących statusu różnych osiągnięć, których charakter prawny był
swego czasu wątpliwy. Budowane w ten sposób pojęcie dzieła ciągle nie
114
W dociekaniach tego typu celują zwłaszcza autorzy anglosascy. Zob. D. Vaver, The National Treatment…, passim; P. Burger, The New Photocopy…, s. 488–505; S. Ricketson, The Berne Convention…,
s. 229–237, 893–895. Por. też komentarz do art. I KP w dziele A. Bogscha, The Law of Copyright…,
s. 5–10.
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ma jednak wyraźnych i „domkniętych” granic.
Dowodem tego, że konwencyjne pojęcie dzieła nie jest, a w każdym razie
nie zawsze bywało w przeszłości użytecznym narzędziem prawidłowej kwalifikacji nowych typów dóbr niematerialnych, może być ewolucja konwencji
berneńskiej z jednej strony, a geneza praw sąsiednich z drugiej. Sądzę, że
podziały, które w międzynarodowym prawie autorskim już się dokonały, nie
najlepiej odpowiadają naturze realnych zjawisk. Tak np. filmy kinematograficzne oraz wszelkie pokrewne im gatunki (zatem także utwory audiowizualne produkowane w celu rozpowszechniania ich w postaci wideokaset) korzystają z ochrony w ramach konwencji z dziedziny prawa autorskiego. W tej
też płaszczyźnie zostały unormowane (do pewnego stopnia) prawa ich producentów. Dla odmiany nagrania fonograficzne oraz emisje radiowo-telewizyjne „nie zmieściły się” w ramach ochrony wynikającej z konwencji berneńskiej i powszechnej i stały się przedmiotem odrębnych praw sąsiednich. W tej
ostatniej grupie znalazły się też artystyczne wykonania. Według mnie istnieje
znacznie bliższe pokrewieństwo między artystycznym wykonawstwem i twórczością w rozumieniu prawa autorskiego niż między tą ostatnią a działalnością
producentów filmów. Trafniejszym rozwiązaniem byłoby więc unormowanie
w jednej i tej samej płaszczyźnie ochrony autorów i artystów wykonawców,
w innej zaś uregulowanie ochrony interesów wszelkiego rodzaju producentów115. Rozwój prawa autorskiego podążył jednak inną drogą, a okoliczności, które o tym zadecydowały, nie miały zapewne wiele wspólnego z naukową analizą pojęć dzieła, autora i uprawnienia autorskiego.
Trudności w skonstruowaniu jednolicie rozumianego pojęcia dzieła literackiego i artystycznego jako wyznacznika przedmiotowego zasięgu zasady asymilacji nie upoważniają do wniosku, że dorobek doktryny
w tej materii w ogóle nie zasługuje na uwagę. I tak przyjmuje się, że dzieło
w rozumieniu konwencji pojmowane jest jako rezultat pewnej działalności
twórczej – „twórczości intelektualnej”, „osobistej twórczości”. Z drugiej
strony nie każdy efekt tego rodzaju działalności będzie się mieścił w granicach ochrony wypływającej z obydwu konwencji: dzieło musi jeszcze należeć do sfery literackiej lub artystycznej. Trafnie zauważono, że te ostatnie
terminy w kontekście odpowiednich przepisów konwencji odrywają się od
swego literalnego znaczenia, toteż należy je traktować jako terminy techniczno-prawne; nie stanowią też one kategorii ściśle rozłącznych116. Przy
115
Zbliżone do tu reprezentowanego stanowisko zajmuje S. Ricketson, który określa fakt kontynuowania ochrony dzieł kinematograficznych (ale i fotograficznych) w ramach konwencji berneńskiej
jako „coraz bardziej anormalny). Zob. S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 307 i n.
116
Por. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 8; S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 232.
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ustalaniu ich znaczenia na gruncie konwencji może się okazać pomocne przykładowe wyliczenie kategorii dzieł podlegających ochronie bezpośrednio ex iure conventionis, jak również prześledzenie ewolucji statusu
niektórych kategorii obecnie objętych wyliczeniem, a których natura jako
„utworów literackich i artystycznych” była ongiś kwestionowana.
Wypada uznać, że także na gruncie tekstów konwencji berneńskiej starszych niż paryski pojęcie dzieła w rozumieniu przepisów formułujących
zasadę asymilacji powinno być rozumiane tak samo jak pojęcie dzieła literackiego i artystycznego w art. 2, mimo iż art. 4 ust. 1 starszych tekstów nie
odsyła wyraźnie do tego przepisu117. Dalej, brak w konwencji powszechnej
odpowiednika definicji zawartej w art. 2 ust. 1 KB nie oznacza, że pojęcie
dzieła na gruncie obydwu konwencji ma być rozumiane odmiennie. Jak się
wydaje, również w konwencji powszechnej dzieło jako wyznacznik zasięgu
zasady asymilacji (art. II) odpowiada pojęciu dzieła literackiego, artystycznego i naukowego z art. I, czyli przedmiotu ochrony konwencyjnej w ogóle.
Jeśli chodzi o pojęcie dzieła w samej konwencji berneńskiej, trafne wydaje się spostrzeżenie S. Ricketsona, że do niektórych rodzajów utworów
wymienionych bezpośrednio w art. 2 niezupełnie pasuje określenie „literackie i artystyczne”118. Można więc powiedzieć, że ogólne pojęcie dzieła jako przedmiotu ochrony konwencyjnej doznaje pewnych modyfikacji
w przepisach zawierających katalog dzieł chronionych. Okoliczność ta nie
ma jednak w gruncie rzeczy znaczenia; wobec zapewnienia dziełom objętym wyliczeniem ochrony w ranach iuris conventionis spory o zasiąg zasady
asymilacji stają się wobec tych kategorii bezprzedmiotowe.
Pozostaje jeszcze do omówienia pewna kwestia aktualna przede wszystkim w odniesieniu do konwencji powszechnej. Na jej gruncie wykształciła się
mianowicie oryginalna koncepcja prowadząca do ograniczenia zasięgu zasady
asymilacji za pomocą dość szczególnej wykładni przepisów o czasie ochrony
praw autorskich. Chodzi tu o znaną koncepcję „zerowego okresu ochrony”
w rozumieniu art. IV ust. 4 KP. Jak wiemy, przepis ten wprowadza zasadę
porównania okresów ochrony, a tym samym ogranicza w pewnym zakresie
zasadę asymilacji poprzez dopuszczenie do głosu pierwiastka wzajemności
materialnej119. Zastanawiający jest sposób jego interpretacji w doktrynie. Otóż
niemal powszechnie przyjmuje się, że dzieła należące do kategorii w ogóle niekorzystającej z ochrony w kraju pochodzenia mają w nim tym samym
„zerowy” okres ochrony, który należy poddać zasadzie porównania okresów
Por. D. Vaver, The National Treatment…, s. 587 i n.
S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 232 i n. Podobnie: D. Vaver, The National Treatment…, s. 588.
119
Zob. w tej kwestii pkt 2, s. 188.
117
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ochrony – z wszystkimi tego konsekwencjami. W rezultacie nie będą one korzystać z ochrony na zasadzie asymilacji w innych państwach konwencyjnych,
choćby ustawodawstwa tych państw chroniły te kategorie utworów120. Według
mnie taka interpretacja art. IV ust. 4 może być uznana za dyskusyjną. Powszechnie wszak uznaje się zasadę niezależności ochrony w kraju jej dochodzenia od ochrony w kraju pochodzenia utworu. W konwencji berneńskiej
została ona wyrażona expressis verbis, w konwencji powszechnej można ją implicite wywieść z zasady asymilacji. Przepisy o porównaniu okresów ochrony
stanowią wyjątek od tej zasady. Moim zdaniem nie powinny być one powoływane jako podstawa ograniczania przedmiotowego zasięgu ochrony konwencyjnej, który stanowi zupełnie odrębne zagadnienie. Krytykowaną koncepcję
byłoby jednak o tyle trudno odrzucić na gruncie konwencji powszechnej,
że była ona akceptowana przez państwa członkowskie już w trakcie obrad
nad pierwotnym tekstem przyszłej konwencji121. Łatwiej zapewne przyjdzie
przeciwstawić się próbom stosowania jej także na gruncie konwencji berneńskiej, jak to czyni K. Knap. Zdaniem tego autora zasada porównania
okresów ochrony może prowadzić do całkowitej jej odmowy – w wypadku
dzieł niekorzystających z ochrony w kraju pochodzenia – także na gruncie
konwencji berneńskiej z wyjątkiem jedynie jej tekstu brukselskiego122. Nasuwa się w tym miejscu uwaga, że rozwiązanie przypisujące zasadzie porównania okresów ochrony zupełnie odmienny wpływ na przedmiotowy zasięg
zasady asymilacji w zależności od tego, który tekst KB mamy na względzie,
powodowałoby ogromne komplikacje w praktyce i naruszałoby bezpieczeństwo obrotu. Niezależnie od tego, wbrew twierdzeniu Knapa, jakoby zastosowanie zasady porównania okresów ochrony do przypadków braku jakiejkolwiek ochrony w kraju pochodzenia dzieła było „tylko konsekwentnym
jej zastosowaniem”123, sądzę, że między tymi sytuacjami istnieje zasadnicza
różnica jakościowa. Przewidziane w poszczególnych ustawodawstwach
krajowych okresy ochrony nie stanowią continuum, które poprzez dowolnie
małe wartości zstępuje aż do zera. O przedmiotowym zasięgu zasady asy120
Por. m.in. A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 53; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 234; B. Ringer, F. Flacks, Applicability…, s. 183–185; H. Desbois, A. Françon, A. Kerever,
Les conventions…, s. 96; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 242; E. Ulmer, Der
Vergleich…, s. 59.
121
Zob. dokumenty odzwierciedlające przebieg obrad konferencji genewskiej w tej kwestii, powołane przez B. Ringera i F. Flacksa (Applicability…, s. 176–182), a zwłaszcza fragment sprawozdania
generalnego Sir J. Blake’a.
122
K. Knap, Die Regel…, s. 238–240. Odmienne potraktowanie tekstu brukselskiego wynika stąd, że
zdaniem Knapa jedynie ten tekst nie pozwala na ingerencję zasady porównania okresów ochrony
w minimalny okres ochrony przewidziany w konwencji.
123
Tamże, s. 239.
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milacji ma decydować okoliczność, czy pewne dzieła chronione są w kraju
d o c h o d z e n i a o c h r o n y, a nie to, czy są one chronione w kraju pochodzenia. Jest to podstawowe założenie zasady asymilacji. Podważanie go
za pomocą przepisu dotyczącego kwestii odrębnej (i wtórnej), jaką jest czas
trwania ochrony, byłoby moim zdaniem przykładem rozszerzającej wykładni przepisu wyjątkowego124 i wprowadzaniem do konwencji zasady wzajemności materialnej niejako tylnymi drzwiami.
Na koniec kilka słów o ciągle jeszcze niezupełnie ustabilizowanej prawnie, a mającej wyjątkowe znaczenie ekonomiczne kategorii nowych przedmiotów ochrony i jej ocenie z punktu widzenia zasięgu zasady asymilacji.
Chodzi o programy komputerowe. Od kilkunastu już lat trwają dyskusje
ekspertów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, nad
tym, czy programy te powinny korzystać – jako „utwory” – z ochrony w ramach prawa autorskiego, czy też należy im zapewnić ochronę sui generis125.
Dotyczy to także ewentualnego objęcia programów komputerowych ochroną wypływającą z konwencji berneńskiej i powszechnej. Wydaje się, że wobec braku w obydwu konwencjach przepisów dotyczących bezpośrednio
programów podstawą ich ochrony mogłaby być co najwyżej zasada asymilacji, a i to jedynie przy założeniu, że generalnie mieszczą się one w pojęciu
utworów literackich i artystycznych w rozumieniu konwencji. To ostatnie
zagadnienie jest sporne. Nabierze ono aktualności w Polsce z chwilą wejścia
w życie nowej ustawy o pr.aut. W odróżnieniu bowiem od ustawy z 1952 r.
projekt wyraźnie uznaje programy komputerowe za przedmiot prawa autorskiego, poświęcając im zarazem kilka przepisów szczególnych126. Sądzę, że
zasygnalizowany problem należy oceniać podobnie jak problem statusu
droit de suite na gruncie dawniejszych tekstów konwencji berneńskiej oraz
Inaczej K. Knap, Die Regel…, s. 239. W. Bappert i E. Wagner zdają się implicite odrzucać koncepcję zerowego okresu ochrony w odniesieniu do konwencji berneńskiej, skoro piszą, że w razie
objęcia ochroną w ustawodawstwie kraju dochodzenia ochrony określonej kategorii dzieł wszystkie
utwory związkowe będą z tej ochrony korzystać, choćby w kraju pochodzenia ochrona im nie przysługiwała. Zob. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 51.
125
Zwięzłe podsumowanie owych prac przytacza T. Dreier, National Treatment, Reciprocity and Retorsion – The Case of Computer Programs and Integrated Circuits [w:] GATT or WIPO?, Weinheim 1989,
s. 65–70. Zob. też skrót dyskusji na ten temat w raporcie U. Joosa i R. Moufanga (jak w przyp.
99), s. 16 oraz D. Vaver, The National Treatment…, s. 602–607. W piśmiennictwie polskim zob.
w tej materii: S. Sołtysiński, Ochrona prawna programów komputerowych [w:] Własność przemysłowa
w transferze technologii, Warszawa 1989, s. 225–259.
126
Zob. art. 1 § 2 pkt 8 oraz rozdz. VII projektu. Co do statusu programów komputerowych na
gruncie legis latae zob. J. Błeszyński, Ochrona programów komputerowych w świetle prawa polskiego, PUG
1987, nr 4–5, s. 113–117; S. Sołtysiński, Ochrona prawna…, s. 240–245; A. Kopff, Ochrona programów
komputerowych w prawie obowiązującym i na tle projektu ustawy o prawie autorskim [w:] Własność przemysłowa
w transferze technologii, Warszawa 1989, s. 261–272.
124
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konwencji powszechnej127. Jeżeli więc generalnie potraktujemy programy
komputerowe jako mieszczące się w ramach konwencyjnego przedmiotu
ochrony, należałoby zarazem uznać, że będą one podlegać ochronie na zasadzie asymilacji. Wyjątek od tej ostatniej na rzecz wzajemności materialnej byłby dozwolony dopiero wówczas, gdyby usankcjonował go wyraźny przepis konwencji. Nie wydaje się natomiast, jak już wspomniano, aby
ochronę programów dało się wywieść bezpośrednio ex iure conventionis128.
Software nie został wymieniony w przykładowym wyliczeniu kategorii dzieł
chronionych na podstawie każdej z konwencji, zaś jego kwalifikacja jako
zwykłych dzieł literackich musiałaby być uznana za dyskusyjną.
Osobiście jestem zdania, że wtłaczanie ochrony tak specyficznych dóbr,
jakimi są programy komputerowe, w ramy prawa autorskiego, włącznie
z konwencjami międzynarodowymi z tej dziedziny, nie jest rozwiązaniem
optymalnym. Ogólny reżym konwencji autorskich nie pasuje do tej kategorii przedmiotów ochrony, która wymaga rozwiązań specjalnych w różnych
kwestiach szczegółowych, takich jak czas ochrony lub podmiot pierwotnie
uprawniony. Z drugiej strony w ostatnich latach wielu ustawodawców, zapewne ulegając naciskom ze strony lobby przemysłu informatycznego, zdecydowało się objąć programy komputerowe ochroną w ramach prawa autorskiego129. Okoliczność ta zaważy zapewne na spornej dotąd ocenie statusu
programów w świetle konwencji z zakresu prawa autorskiego i wzmocni
pozycję zwolenników tezy o objęciu programów komputerowych zasięgiem
przedmiotowym tych konwencji. Pojawia się jednak zaraz następny trudny
do rozstrzygnięcia problem. Otóż zawarte w ustawodawstwach krajowych
przepisy dotyczące software’u przewidują dla niego zwykle reżim szczególny, odbiegający na niekorzyść uprawnionych od zwykłego poziomu ochrony
autorskiej. Przejawia się to np. w krótszym czasie ochrony twórców. Powstaje pytanie, czy tego rodzaju rozwiązania nie wchodzą w kolizję z konwencyjnym minimum ochrony – z wszystkimi tego konsekwencjami. Na pytanie
to skłonna byłabym odpowiedzieć przecząco, a tym samym uznać, że państwa wprowadzające tego rodzaju regulacje nie są zmuszone do zapewnienia intensywniejszej ochrony programom pochodzącym z innych państw
konwencyjnych niż programom rodzimym. Konwencja berneńska nie upoważnia wprawdzie w zasadzie państw członkowskich do obniżania pozioZob. wyżej ad a.
Inaczej jak się wydaje, M. Keplinger, Authorship in the Information Age. Protection for Computer Programs Under the Berne and Universal Copyright Conventions, Cop. 1985, nr 3, s. 126–128. Niezupełnie
jasno w tej kwestii: J. Barta. E. Traple, Wpływ rozwoju…, s. 40–42.
129
Por. dane przytoczone przez T. Dreiera, National Treatment…, s. 67, przyp. 9 i 10.
127
128
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mu ochrony poszczególnych typów utworów poniżej wynikającego z niej
„ogólnego” minimum. Można się jednak zastanawiać, czy dotyczy to także
tych kategorii utworów, których nakaz ochrony nie wynika wprost z minimum konwencyjnego, lecz „jedynie” z działania zasady asymilacji. Jeżeli bowiem państwa członkowskie mogą w ogóle odmówić ochrony takim dziełom (zarówno krajowym, jak i zagranicznym), to chyba tym bardziej mają
prawo przyznać im ochronę, ale na poziomie niższym od przewidzianego
dla utworów „uznanych”. Kwestia jest z pewnością kontrowersyjna. Reprezentowane tu stanowisko prowadziłoby do dopuszczenia rozwarstwienia
ochrony wynikającej z konwencji (będącego zresztą jedynie refleksem takiego samego zjawiska zachodzącego w ustawodawstwach krajowych); z kolei
pogląd odmienny zdaje się kłócić z zasadami logiki. Mniej dyskusyjne natomiast jest twierdzenie, że programy pochodzenia zagranicznego nie mogą
być dyskryminowane w porównaniu z programami krajowymi, ponieważ
naruszałoby to zasadę asymilacji130.
W związku z ostatnią tezą warto jeszcze wspomnieć, że we wcześniejszych wersjach projektu przyszłej polskiej ustawy o pr. aut. ochrona programów komputerowych uzależniona była od wzajemności – niezależnej
od „ogólnego” warunku wzajemności jako podstawy ochrony wszelkich
utworów obcego pochodzenia. Rozwiązanie to mogło być źródłem rozlicznych wątpliwości. W obecnej wersji projektu uzależnienie ochrony software’u od wzajemności już nie występuje.
c. Pojęcie uprawnienia autorskiego jako wyznacznik zasięgu
zasady asymilacji
Zgodnie ze sformułowaniami zawartymi w obydwu konwencjach mają
one na celu ochronę „praw autorów do ich dzieł”131. W przepisach stanowiących podstawę zasady asymilacji konwencja berneńska precyzuje ponadto,
że chodzi o uprawnienia przyznane autorom „obecnie lub w przyszłości”,
a także że mają być one przyznane przez „odpowiednie ustawy”132. Takimi
zatem skromnymi punktami oparcia dysponujemy, gdy chcemy ustalić, czy
pewne uprawnienie – lub „korzyść” – podlega zasadzie asymilacji.
Przy rozstrzyganiu zarysowanego problemu, podobnie jak przy ustalaniu pojęcia dzieła w rozumieniu konwencji, trzeba odróżnić dwie kwestie:
Inaczej: S. Ricketson (The Berne Convention…, s. 900), zdaniem którego programy komputerowe
nie podlegają działaniu zasady asymilacji na gruncie konwencji berneńskiej.
131
Zob. art. 1 KB oraz preambułę i art. I KP. S. Ladas (The International Protection…, s. 266) pomija
drugi człon tego sformułowania i rozciąga zasadę asymilacji w ujęciu konwencji berneńskiej na
wszelkie „prawa autorów”. Por. krytykę tego poglądu u S. Ricketsona, The Berne Convention…, s. 208.
132
Zob. art. 4 ust. 1 t.rz., art. 5 ust. 1 t.par.
130
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1) to, jakie uprawnienia – lub szerzej: korzyści – przyznaje autorom ustawodawstwo kraju dochodzenia ochrony, od tego 2), czy korzyści te mają
charakter „praw autorów do dzieł” w rozumieniu każdej z konwencji133.
Rozstrzygnięcie kwestii pierwszej leży w zasadzie wyłącznie w gestii ustawodawcy kraju dochodzenia ochrony, w każdym razie o tyle, o ile wchodzą
w grę uprawnienia wykraczające poza konwencyjne minimum ochrony.
Natomiast kwestia druga powinna być rozstrzygana z punktu widzenia
konwencji. W praktyce problem zasięgu zasady asymilacji zostanie najczęściej definitywnie rozstrzygnięty juz na etapie 1). Zapewne dlatego nieraz
tylko ten jego aspekt bywa dostrzegany przez doktrynę. Mogą się jednak
zdarzyć sytuacje, w których powstanie wątpliwość, czy przyznane autorom
korzyści mają charakter uprawnień autorskich. Przypadki, w których ostro
zarysuje się odrębność kwestii 2) – aczkolwiek ilościowo może nie aż tak
liczne – mają duży ciężar gatunkowy. Chodzi tu zwykle o uprawnienia wynikające z najnowszych osiągnięć techniki, wykazujące ogromną dynamikę
rozwoju i mające poważne znaczenie ekonomiczne.
Zaproponowany tu schemat rozumowania stanowi jedynie pewien model. Zarówno samo rozgraniczenie kwestii 1) i 2), jak i – a nawet bardziej –
zakreślenie granic pojęcia uprawnienia autorskiego, czy to w świetle ustawodawstwa kraju dochodzenia ochrony, czy to na gruncie konwencji,
mogą w praktyce nastręczać poważne trudności. Niektóre wszakże tezy
dotyczące zasięgu zasady asymilacji wobec poszczególnych uprawnień
przysługujących autorom są stosunkowo dobrze ugruntowane w doktrynie, zwłaszcza niemieckiej. I tak nie budzi już dziś w zasadzie wątpliwości
trafność poglądu, że o autorskim charakterze pewnego uprawnienia nie
decyduje nagłówek, pod którym występuje ono w ustawodawstwie kraju dochodzenia ochrony, ani też lokalizacja przepisów stanowiących jego
podstawę. Innymi słowy, umiejscowienie owych przepisów w ustawie
o prawie autorskim nie przesądza jeszcze ostatecznie, czy na pewno mamy
do czynienia z uprawnieniem autorskim, i odwrotnie, uregulowanie określonych „korzyści” poza ustawą o pr.aut. nie wyklucza możliwości uznania
ich za uprawnienia wchodzące w skład prawa autorskiego. Decydujące jest
ich merytoryczne ukształtowanie134. Do obcych autorów powinny znaleźć
zastosowanie przepisy powszechnego prawa cywilnego, o ile tylko służą
Sugestię co do takiego rozgraniczenia znajdujemy u E. Ulmera, Das Folgerecht…, s. 511. Zob. też:
P. Burger, The New Photocopy…, s. 499 i n.
134
Por. E. Ulmer, Das Folgerecht…; W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…, s. 77, 213
i n.; A. Bogsch, The Law of Copyright…, s. 23; P. Burger, The New Photocopy…; W. Dillenz, Die Vergütung…, s. 911.
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zapewnieniu i realizacji „praw i roszczeń autorów dotyczących dzieł”135.
Dla ustalenia natury uprawnień przysługujących twórcom nie ma też decydującego znaczenia lokalizacja przepisów, które stanowią ich źródło, wewnątrz ustawy o pr.aut.136
Dalej, zasada asymilacji rozciąga się nie tylko na uprawnienia przyznane
twórcom expressis verbis w przepisach, niezależnie od ich rangi, ale także
na uprawnienia ukształtowane przez orzecznictwo lub wynikające z prawa
zwyczajowego137. Natomiast okoliczność, że zasada asymilacji w konwencjach berneńskiej i powszechnej rozciąga się na uprawnienia przysługujące autorom, pozostawia zdaniem Bapperta i Wagnera poza jej zasięgiem
ochronę ukształtowaną w przepisach dotyczących wzorów użytkowych
i zdobniczych, praw sąsiednich oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji138.
Przewidziany wyraźnie w konwencji berneńskiej obowiązek poddania
działaniu zasady asymilacji uprawnień, które zostałyby przyznane twórcom w przyszłości, oznacza generalnie obowiązek przyznania korzyści pozostających w związku z rozwojem nowych technik eksploatacji utworów
również autorom zagranicznym – o ile, rzecz jasna, nie odmawia się tym
korzyściom charakteru „praw autorskich do dzieł”. Konwencja powszechna nie formułuje wyraźnie tej zasady. Nie powinno jednak moim zdaniem
budzić wątpliwości, że obowiązuje ona także na jej gruncie139.
Jeśli chodzi o ustalenie zasięgu zasady asymilacji w samej tylko konwencji powszechnej, doktryna uznaje za przydatne w tym celu uwzględnienie rozwiązań przyjętych w znacznie bardziej rozwiniętej konwencji
berneńskiej oraz wniosków wypływających z jej ponad stuletniej ewolucji. Należy zgodzić się z E. Steup, iż okoliczność, że pewne uprawnienie
autorskie objęte jest w konwencji berneńskiej ochroną ex iure conventionis,
powinna automatycznie przesądzać objęcie go działaniem zasady asymilacji na gruncie konwencji powszechnej. W ogóle zresztą przy wykładni
tej ostatniej należy brać pod uwagę wykładnię odpowiednich postanowień
konwencji berneńskiej, jeżeli była ona powszechnie akceptowana w czasie
Pogląd ten spotykamy już u W. Hoffmanna, Die Berner Übereinkunft…, s. 84. Hoffmann, a w ślad
za nim Bappert i Wagner (Internationales Urheberrecht…) wymieniają w tym kontekście także przepisy
prawa karnego i administracyjnego. Według mnie podstawą ich stosowania do obcych autorów nie
jest jednak zasada asymilacji w ujęciu obydwu konwencji, lecz ogólna zasada właściwości krajowego
prawa publicznego przy równoczesnym braku ograniczenia jego zasięgu pod względem personalnym.
136
Tak: E. Ulmer, Das Folgerecht…
137
Por. W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin,
Droit d’auteur…, s. 77; W. Dillenz, Die Vergütung…
138
W. Bappert, E. Wagner, Internationales Urheberrecht…
139
Por. E. Ulmer, Das Folgerecht…, s. 507 i n.; E. Steup, The Rule…, s. 283; P. Burger, The New Photocopy…, s. 493–495.
135
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tworzenia konwencji powszechnej. W braku okoliczności wskazujących
na zamierzone odstępstwo od rozwiązań przyjętych w starszej konwencji
konwencja powszechna powinna być interpretowana tak samo jak berneńska140. Dotyczy to w szczególności pojęcia uprawnienia autorskiego jako
wyznacznika zasięgu zasady asymilacji.
Wątpliwości co do ich prawnoautorskiej natury dotyczą najczęściej korzyści najnowszych. Ich cechy często utrudniają jednoznaczną ich kwalifikację141. Niekiedy np. korzyści te nie mają charakteru prawa do wyłącznego
rozporządzania utworem na pewnym polu eksploatacji, a sprowadzają się
do prawa do wynagrodzenia z tytułu ewentualnej eksploatacji. Domeną,
w której tradycyjną konstrukcję wyłącznego prawa rozporządzania utworem
zastępuje prawo do wynagrodzenia dla twórcy, jest np. dziedzina publicznego wypożyczania egzemplarzy dzieła142. Według mnie sam brak atrybutu
polegającego na możliwości decydowania o eksploatacji utworu w pewien
sposób nie pozbawia uprawnień związanych z tą eksploatacją charakteru
uprawnień autorskich. Konwencja berneńska przewiduje wszak od dawna
możliwość ograniczania poprzez licencje przymusowe niektórych uprawnień skonstruowanych w zasadzie jako prawa wyłączne. W wypadku nowych korzyści, o których była mowa, różnica polegałaby tylko na tym, że
niejako już z góry, generalnie pewne uprawnienie byłoby pozbawione atrybutu w postaci wyłącznej możliwości decydowania o eksploatacji dzieła143.
Niejednokrotnie sam sposób realizacji uprawnienia skonstruowanego
jako wyłączne prawo zezwalania na eksploatację utworu w określony sposób powoduje, że w praktyce z owej wyłączności nic nie pozostaje, a istota
uprawnienia sprowadza się do wynagrodzenia z tytułu eksploatacji. Dzieje
się tak w wypadku niektórych uprawnień zarządzanych przez związki autorskie. Mianowicie licencje na wykorzystanie pewnych kategorii utworów
udzielane są en bloc na cały „repertuar” związku. W tej sytuacji indywidualny autor będący członkiem stowarzyszenia nie ma praktycznie możliwości
przeciwstawienia się poszczególnym aktom eksploatacji swego utworu.
E. Steup, The Rule…
Ma temat nowych uprawnień autorskich szczególnie trudnych do oceny z punktu widzenia możliwości objęcia ich zasadą asymilacji por. ostatnio w literaturze polskiej: J. Barta, E. Traple, Wpływ
rozwoju…, s. 49–64.
142
Por. w tej materii S. von Lewiński, National Treatment, Reciprocity and Retorsion – The Case of Public
Lending Right [w:] GATT or WIPO?, Weinheim 1989, s. 55–62. Zob. też: B. Khadjavi-Gontard, Der
Grundsatz…, s. 90–95; D. Vaver, The National Treatment…, s. 720, 731 i n.
143
Za rozszerzeniem pojęcia uprawnienia autorskiego w rozumieniu konwencji na sytuację, w których twórcy zamiast prawa wyłącznego rozporządzania utworem przysługuje jedynie prawo do wynagrodzenia, wypowiadają się: E. Steup, The Rule…, s. 285 i n.; D. Vaver, The National Treatment…,
s. 717; P. Burger, The New Photocopy…, s. 500 i n.
140
141

208

Rozdział IV. Asymilacja autorów obcych z polskimi…

Różnica między takim zbiorowym wykonywaniem wyłącznych uprawnień
autorskich przez związki zrzeszające twórców a sytuacją, w której z góry
przyznaje się autorowi jedynie prawo do wynagrodzenia, z formalnego
punktu widzenia jest oczywiście bardzo istotna, w praktyce natomiast może
okazać się znikoma144. Decydujące znaczenie ma jednak jeszcze inna okoliczność. Otóż w ostatnich latach w związku z dokonującym się postępem
technicznym punkt ciężkości autorskich uprawnień majątkowych coraz bardziej przesuwa się od tradycyjnego prawa wyłącznego rozporządzania dziełem ku prawu do otrzymania odpowiedniego wynagrodzenia145. Ograniczenie zasięgu działania konwencji, a w szczególności zawartej w nich zasady
asymilacji, jedynie do klasycznych uprawnień wyłącznych twórcy całkowicie
rozmijałoby się z obecnym trendem rozwojowym prawa autorskiego.
Inna wątpliwość dotycząca autorskiego charakteru niektórych nowych
korzyści może wynikać z faktu, że będący ich źródłem sposób eksploatacji
dzieła nie polega na komunikowaniu go „publiczności”. Obok wspomnianego już wcześniej droit de suite można w tym kontekście wymienić korzyści
majątkowe przypadające autorom z tytułu kopiowania ich utworów przy
użyciu rozmaitych technik reprograficznych lub sporządzania ich dźwiękowych i audiowizualnych utrwaleń. Przyczyną wątpliwości co do natury
tego rodzaju korzyści jest okoliczność, że tradycyjne uprawnienia autorskie
uregulowane bezpośrednio w konwencjach dotyczą różnych form udostępniania utworów publiczności albo czynności przygotowawczych do
takiego udostępniania – np. reprodukcji146. W przypadku nowoczesnych
technik kopiowania nie dochodzi natomiast w ogóle do owego „udostępniania publiczności”; członkowie „publiczności” sami wytwarzają dla siebie egzemplarze utworu. W sytuacji tej nie występuje też profesjonalny
użytkownik zajmujący się udostępnianiem dzieła odbiorcom147. Według
mnie różnice te nie powinny same przez się odbierać korzyściom przypadającym autorom z tytułu indywidualnego kopiowania lub utrwalania ich
utworów charakteru uprawnień autorskich. I one, podobnie jak tradycyjne
uprawnienia wyłączne, służą zabezpieczeniu materialnych interesów autorów. Nie widać powodu, dla którego nie miałyby być objęte treścią prawa
autorskiego – takiego, jakim jawi się ono u schyłku XX w.
W doktrynie podejmowane są próby zbudowania definicji „uprawnienia
Podobnie: G. Koumantos, Le droit d’auteur et la rémunération équitable, GRUR Int. 1983, z. 6–7,
s. 424, 426 i n.
145
Teza ta wielokrotnie przewija się w pracy A. Kopffa, Wpływ postępu…, s. 72, 83, 96. W doktrynie
obcej na ten temat por. m.in. G. Kousantos, Le droit d’auteur…
146
Zwraca na to uwagę: E. Steup, The Rule…, s. 286.
147
Szerzej na ten temat: A. Kopff, Wpływ postępu…, s. 88.
144
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autorskiego” w rozumieniu konwencji148. I one nie usuwają jednak licznych
wątpliwości przy kwalifikowaniu konkretnych uprawnień. Proponowane
definicje zakładają istnienie powiązania między przypadającą autorowi
korzyścią a wykorzystaniem jego konkretnego dzieła. Doktryna zgodna
jest co do tego, że takie formy świadczeń pieniężnych, jak ubezpieczenia
społeczne, subsydia lub ulgi podatkowe, nie są objęte prawem autorskim149.
Przypadają one twórcom z tytułu przynależności do pewnej profesji, a nie
z tytułu wykorzystania ich określonych utworów. W rezultacie twórcy zagraniczni nie mają prawa do korzystania z nich.
O ile w najnowszej literaturze panuje w zasadzie zgoda co do tego, że
uprawnienie autorskie może ograniczać się do prawa do wynagrodzenia,
o tyle już formy, w jakich wynagrodzenie to występuje, bywają oceniane
rozmaicie. Wykazują one znaczne zróżnicowanie i niejednokrotnie całkowicie odrywają się od tradycyjnego modelu stosunku między profesjonalnym użytkownikiem a indywidualnym autorem. Przyczyny tego stanu
rzeczy są znane. Ogromna łatwość kopiowania utworów w skali masowej
przez indywidualnych odbiorców powoduje, że dawne pojęcie użytku prywatnego uległo przeobrażeniu. Zmienił się też wpływ tego rodzaju użytku
na sferę interesów ekonomicznych autora, której zagraża on w poważnym
stopniu. Z drugiej strony nierealne byłoby oczekiwanie, że proklamowanie
zakazu indywidualnego kopiowania i uzależnienie go od zezwolenia autora
byłoby respektowane w praktyce. Dlatego ustawodawcy usilnie poszukują
właściwych form zaspokojenia materialnych interesów twórców zagrożonych przez dostępność i łatwość sporządzania kopii i utrwaleń przez
jednostki. Dość typowym rozwiązaniem tego trudnego problemu jest
tworzenie specjalnych funduszów, których środki są następnie rozdzielane
między poszczególnych autorów. Zarówno sposoby tworzenia funduszów,
jak i metody ich dystrybucji przybierają różne formy150. Często wpływy na
rzecz funduszu pochodzą ze specjalnych opłat obciążających producentów lub importerów i posiadaczy urządzeń umożliwiających reprodukcję,
jak również z opłat od sprzedaży pustych taśm lub kaset151. W niektórych
państwach twórcy zagraniczni wyłączeni są od udziału w repartycji kwot
148
Por. P. Burger, The New Photocopy…, s. 500; D. Vaver, The National Treatment…; E. Steup, The
Rule…, s. 284.
149
E. Steup, The Rule… Zob. też: S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 208; D. Vaver, The National
Treatment…, s. 718; W. Nordemann, K. Vinck, P. Hertin, Droit d’auteur…, s. 77.
150
Na temat funduszów przeznaczonych na rekompensaty z tytułu prawa publicznego wypożyczania
zob. S. von Lewiński, National Treatment…, s. 57–59. Co do źródeł finansowania rekompensat dla
twórców z tytułu prywatnego nagrywania ich utworów zob. W. Dillenz, Die Vergütung…, s. 906–910.
151
Opłaty tego rodzaju przewiduje projekt nowej polskiej ustawy o pr.aut. w art. 22 i 23.
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mających rekompensować autorom ujemne konsekwencje masowego powielania ich dzieł. Ustawodawcy tych państw zdają się zakładać, że możliwość partycypacji w podziale funduszu nie ma charakteru uprawnienia
autorskiego, zatem nie podlega działaniu zasady asymilacji.
Wytyczenie granicy między prawnoautorskimi formami rekompensaty
a tymi, które mają odmienny charakter, jest zadaniem bardzo trudnym.
Zdaniem D. Vavera nie mamy do czynienia z uprawnieniem autorskim,
jeżeli fundusz przeznaczony na rekompensatę dla twórców z tytułu domowego nagrywania ich dzieł na taśmie stworzony jest przez rząd bądź
to z części ogólnych wpływów podatkowych państwa, bądź też ze specjalnego podatku obciążającego producentów urządzeń służących do nagrywania152. Z tym ostatnim twierdzeniem można polemizować. Przede
wszystkim Vaver pomija w swym rozumowaniu element moim zdaniem
bardzo istotny dla oceny charakteru prawnego korzyści przypadającej
autorowi, a mianowicie przeznaczenie funduszu i zasady jego podziału
między twórców. Jeżeli fundusz taki będzie przeznaczony – przynajmniej
częściowo – na cele kulturalne bądź społeczne, na zasiłki lub zapomogi dla
pewnej grupy twórców itp., wydaje się oczywiste, że w tym zakresie twórcy zagraniczni nie będą z niego korzystać. Natomiast sam fakt, że wpłaty
mające stanowić rekompensatę za kopiowanie utworów przez indywidualnych odbiorców nie są uiszczane bezpośrednio przez nich, lecz przez producentów urządzeń umożliwiających późniejsze kopiowanie, nie wyłącza
moim zdaniem możliwości uznania prawa do uczestniczenia w podziale
funduszu za uprawnienie autorskie w rozumieniu konwencji. Ustalenie
bezpośrednich adresatów roszczeń finansowych z tytułu reprodukcji do
użytku prywatnego wydaje się sprawą wtórną153. To, że nie są nimi rzesze
anonimowych rozproszonych „kopistów”, spowodowane jest wyłącznie
koniecznością wynikającą z realiów: niemożnością wychwycenia poszczególnych przypadków kopiowania ani przypisania ich określonym osobom.
Możliwość uznania nowych form korzyści materialnych dla autorów
za uprawnienia autorskie Vaver zdaje się uzależniać od tego, aby taka rekompensata przysługiwała z tytułu „konkretnego wykorzystania utworu
przez konkretnego użytkownika”154. Nieco zbliżoną myśl znajdujemy u E.
D. Vaver, The National Treatment…, s. 717 i n.
Podobnie: E. Steup, The Rule…, s. 287. Zdaniem S. von Lewiński uprawnienie autorskie, nawet
ograniczone do samego prawa do wynagrodzenia, powinno być w zasadzie realizowane przeciwko
użytkownikowi. Autorka wstrzymuje się z jednoznaczną oceną istniejących ujęć normatywnych
prawa publicznego wypożyczania, choć konstatuje, że w większości z nich warunek ten nie jest
spełniony. Zob. S. von Lewiński, National Treatment…, s. 58 i n.
154
D. Vaver, The National Treatment…
152
153
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Steup: podstawą odróżnienia uprawnień autorskich od niemających tego
charakteru ma być rozgraniczenie zbiorowych i indywidualnych form rekompensaty dla autorów z tytułu aktów reprodukcji. Tylko indywidualne
prawo do wynagrodzenia ma podlegać zasadzie asymilacji155. Przy takim
podejściu punkt ciężkości zagadnienia przenosi się na rozgraniczenie rekompensaty zbiorowej i indywidualnej. Granica ta nie jest jednak łatwa
do wytyczenia. Steup traktuje jako rekompensatę indywidualną sytuacje,
w których przyznane autorowi korzyści dotyczą reprodukcji jego określonego utworu i zależą od (w domyśle: zakresu) jego wykorzystania156.
I ta formuła może jednak nie być pojmowana jednakowo. Ograniczenie
pojęcia indywidualnego prawa do wynagrodzenia do przypadków, w których byłoby ono obliczane jedynie według liczby rzeczywistych aktów
wykorzystania konkretnego utworu, byłoby moim zdaniem przejawem
nadmiernego rygoryzmu i nieliczenia się z istniejącymi realiami. Trzeba
bowiem przypomnieć, że w praktyce stosunków autorskich zdarza się już
od dawna, że przysługujące twórcy prawo do wynagrodzenia przybiera
postać dość odległą od roszczenia z tytułu „konkretnego wykorzystania
przez konkretnego użytkownika”. Dotyczy to mianowicie realizacji niektórych uprawnień autorskich przez związki zrzeszające twórców. W odniesieniu do publicznych wykonań utworów należących do tzw. małych
praw zmuszone są one niekiedy operować liczbami szacunkowymi, a nie
opartymi na dokładnym wyliczeniu157. To ostatnie często jest bowiem po
prostu niemożliwe: nie sposób nieraz ustalić, ile razy popularna piosenka była wykonywana publicznie w danym kraju, a co dopiero na świecie.
Dlatego przy repartycji wynagrodzeń z tytułu wykonań publicznych za
podstawę podziału służą nieraz szacunki oparte na badaniach odpowiedniej próby, a nie listy wykonań sporządzane ze 100-procentową dokładnością. Ortodoksyjne podejście do tej kwestii i wymaganie istnienia ścisłej zależności między dokładną liczbą aktów wykorzystania konkretnego
utworu a wynagrodzeniem przypadającym jego autorowi wręcz sparaliżowałoby możliwość praktycznej realizacji niektórych uprawnień autorskich – nawet gdyby nominalnie miały one charakter nieograniczonych
E. Steup, The Rule…, s. 288.
Tamże. Także S. von Lewiński (National Treatment…) za cechę charakterystyczną uprawnienia
autorskiego uważa zależność między wysokością wynagrodzenia a zakresem wykorzystania utworu.
157
W. Dillenz (Die Vergütung…, s. 907) podaje w zbliżonym kontekście przykład publicznych wykonań muzyki mechanicznej. Por. też wywody U. Uchtenhagena na temat metody próbek przy
ustalaniu programów eksploatowanych dzieł oraz funduszu dystrybucyjnego dotyczącego dzieł
niezidentyfikowanych. Zob. U. Uchtenhagen, Technical Problems in Collective Administration of Authors
Rights, Cop. 1986, nr 1, s. 23, 33.
155
156
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praw wyłącznych158.
Z powyższego wywodu nie należy wyciągać wniosku, jakoby pojęcie
uprawnienia autorskiego odnoszone do różnych form materialnej rekompensaty dla twórców można było rozciągać w nieskończoność. Przynajmniej z założenia rekompensata ta powinna być pochodną wykorzystania
konkretnego utworu indywidualnego autora. Jaką postać przybierze ona
pod naciskiem trudności wyłaniających się w praktyce, wedle jakiego klucza dzielić środki globalnego funduszu, jak oszacować liczbę potencjalnych wykonań konkretnego utworu – oto techniczne aspekty zagadnienia wymagające rozwiązania z uwzględnieniem istniejących realiów. Tam
w każdym razie, gdzie iunctim między przypadającą autorowi korzyścią
a zakresem wykorzystania jego utworu przestaje istnieć nawet jako założenie wyjściowe, nie mamy już do czynienia z uprawnieniem objętym prawem autorskim, a zasada asymilacji przestaje w tym zakresie obowiązywać.

Zbliżony tok rozumowania prowadzi P. Burgera do wniosku, że przyjęty w ustawie RFN system
rekompensaty dla twórców z tytułu dokonywania fotokopii ich utworów może być potraktowany jako
wyposażenie ich w uprawnienie „autorskie”, a zatem podlegające zasadzie asymilacji. Por. P. Burger,
The New Photocopy…, s. 508. Z wywodów A. Kopffa na temat współczesnych systemów wynagrodzenia autorskiego wynika, że traktuje je on jedynie jako nowe formy przysługującego twórcy
prawa do wynagrodzenia, a nie jako korzyści niemieszczące się w podmiotowym prawie autorskim.
Zob. A. Kopff, Wpływ postępu…, s. 84–97.
158
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Rozdział V
Wybrane aspekty praktyczne asymilacji
twórców obcych

Nie zawsze uprawnienia autorskie wykonywane są przez twórcę osobiście. Realizacją przynajmniej niektórych spośród nich z reguły zajmują
się wyspecjalizowane organizacje. W literaturze przedmiotu występują one
pod różnymi nazwami. Najczęściej określa się je jako organizacje zarządzające prawami autorskimi (organismes de gestion des droits d’auteur, Verwertungsgessellschaften) albo jako stowarzyszenia percepcji i repartycji (sociétés
de perception et de répartition, collecting societies). W dalszych wywodach dla
uproszczenia będę je nazywać związkami lub organizacjami autorskimi.
Aczkolwiek najczęściej mają one formę stowarzyszeń, niekiedy występują
pod zupełnie odmiennymi postaciami – np. jako państwowe biura ochrony. Niezależnie od zróżnicowania ich form prawnych związki autorskie
łączy wspólna funkcja, jaką jest zarządzanie prawami autorskimi twórców,
których interesy reprezentują. Polega ono na zawieraniu umów z użytkownikami, inkasowaniu wynagrodzeń autorskich oraz na podziale ich między
członków1 związku. Działalność związków autorskich ma duże znaczenie
praktyczne. Bliższe omówienie jej w ramach tematu tej pracy nie jest możliwe2. Warto jednak skrótowo przedstawić przynajmniej niektóre aspekty
działalności związków mające znaczenie dla położenia prawnego twórców
obcych w danym kraju.

Członkami związku nazywam dla uproszczenia wszystkich autorów, których prawa są realizowane
przez organizację autorską, niezależnie od tego, czy podstawą owego zastępstwa jest formalny
stosunek członkowstwa, czy jedynie wniosek twórcy „o przyjęcie jego utworów pod ochronę”.
2
W literaturze polskiej zob. w tej materii: B. Nawrocki, Realizacja praw autorskich przez krajowe organizacje ochrony praw autorskich, PiP 1969, nr 11, s. 824–828; M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa 1981, s. 100–109; J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988,
s. 80–82.
1
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1. Zasady współdziałania związków autorskich w stosunkach
międzynarodowych
Przy wykonywaniu niektórych uprawnień autorskich pośrednictwo związku jest szczególnie potrzebne, a niekiedy nawet niezbędne dla ich skutecznej realizacji. Wystarczy tu wspomnieć dziedzinę tzw. małych praw3, czyli
publicznych wykonań niedramatycznych utworów muzycznych. Pojedynczy
autor miałby znikome możliwości nie tylko przeciwstawiania się naruszaniu jego praw na tym polu eksploatacji, ale także wykrywania dokonanych
już naruszeń. Dlatego właśnie w dziedzinie publicznych wykonań utworów
muzycznych pozycja związków autorskich jest szczególnie silna, a zasady ich
funkcjonowania najlepiej wykształcone. Potrzeba korzystania z pomocy związku występuje też, rzecz jasna, w wypadku rozpowszechniania utworów za granicą, czyli w sytuacji, w której twórcy są w kraju ochrony podmiotami obcymi.
Zagwarantowane w przepisach konwencji międzynarodowych zrównanie ich
w prawach z autorami miejscowymi mogłoby się okazać – przynajmniej na
niektórych polach eksploatacji – martwą literą, gdyby nie towarzyszyła mu
możliwość realizacji tych praw za pośrednictwem organizacji autorskiej. Teoretycznie rzecz biorąc, można by się natomiast zastanawiać, które związki miałyby realizować prawa autora za granicą: miejscowe czy też działające w kraju
macierzystym autora. Jak będzie o tym mowa niżej, organizacje autorskie wypracowały system wzajemnej współpracy w stosunkach międzynarodowych,
w ramach którego kwestia ta została rozwiązana w sposób prosty i przejrzysty.
W ostatnich latach, nie bez związku ze zmianami dokonującymi się
w sferze technologii i ich implikacjami w dziedzinie prawa autorskiego,
znaczenie związków autorskich wyraźnie wzrosło. Zjawisku temu towarzyszy wzrost zainteresowania ich działalnością ze strony doktryny4. Część
3
Pojęcia „małych” i „wielkich praw”, a także „praw mechanicznych” wykształciły się w praktyce
związków autorskich. Treść ich w poszczególnych krajach jest wyraźnie zbliżona, aczkolwiek nie
identyczna. Na temat „wielkich” i „małych praw” generalnie zob. M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów…, s. 104 i n.
4
Por. w tej materii m.in. G. Karnell, Les relations entre les auteurs et les organismes chargés de la gestion de leurs
droits, DA 1986, nr 2, s. 36–60; J. Kernochan, Music Performing Rights Organisations in the United States of
America. Special Characteristics, Restraints and Public Attitudes, Cop. 1985, nr 11, s. 389–410; U. Uchtenhagen,
Technical Problems in Collective Administration of Authors Rights, Cop. 1986, nr 1, s. 26–34; J.L. Tournier,
C. Joubert, Gestion collective et droit de la concurrence, DA 1986, nr 3, s. 88–95; M. Ficsor, Developpement et
objectifs de la gestion ccllective des droits des auteurs, DA 1985, nr 10, s. 296–309; M. Möller, Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights, Cop. 1988, nr 11, s. 482–490; K. Spoendlin, Das internationale
Schutz des Urhebers, UFITA 1988, z. 107, s. 48–54; S. Ricketson, The Berne Convention for the Protection of
Literary and Artistic Works 1886–1986, London 1987, s. 913–916. Problematyce zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i sąsiednimi poświęcone było specjalne forum OMPI, które odbyło się w Genewie
12–14.05.1986 r. Wzrostowi znaczenia związków autorskich w związku z pojawieniem się nowych form
wynagrodzenia autorskiego poświęca krótki rozdział swej ostatniej pracy A. Kopff (Wpływ postępu
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jej wiąże szanse przezwyciężenia tego, co bywa określane jako kryzys
współczesnego prawa autorskiego, właśnie ze zbiorowym wykonywaniem
praw autorskich przez związki. M. Ficsor traktuje owo zbiorowe zarządzanie jako „trzecią drogę” – pożądane, a na niektórych polach eksploatacji
wręcz niezbędne rozwiązanie pośrednie między tradycyjną konstrukcją
wyłącznego uprawnienia autorskiego a licencjami pozaumownymi, które
zdaniem Ficsora powinny być stosowane tylko w ostateczności5. Wzrost
rangi związków autorskich i zapotrzebowania na ich usługi wynika z faktu,
że niektóre z najnowszych korzyści przyznawanych twórcom nie mogą być
realizowane indywidualnie. Dotyczy to w szczególności swoistych form
wynagrodzenia autorskiego zastępujących na nowych polach eksploatacji
tradycyjne uprawnienia wyłączne. Nie chodzi w tych wypadkach jedynie
o praktyczną konieczność wykonywania uprawnień autorskich za pośrednictwem związków, jak to ma miejsce w wypadku „małych praw”, ale
wręcz o prawny przymus takiej ich realizacji. Często bowiem ustawa przewiduje inkasowanie płatności należnych autorom wyłącznie za pośrednictwem związku6. Niekiedy zresztą sama konstrukcja nowego typu korzyści
zdaje się wykluczać wszelką możliwość indywidualnej ich realizacji7.
W odniesieniu do systemu funkcjonowania związków autorskich
w stosunkach międzynarodowych bywa stosowane określenie doskonale
nam już znane z innego kontekstu. Mówi się mianowicie, że działalność
związków opiera się na zasadzie terytorialności. Rozumie się przez to fakt,
że pole działania organizacji autorskiej nie wykracza poza granice jej własnego kraju. Tym samym na terytorium każdego państwa działają jedynie
związki krajowe8. Z drugiej strony, jak wiadomo, możliwość eksploatacji
utworów bynajmniej nie zamyka się w granicach państwa ojczystego ich
autora. Przysługuje im także ochrona – przede wszystkim dzięki istnieniu
techniki na prawo autorskie, ZNUJ – PWiOWI 1988, z. 46, s. 98–103), a o mogących wyniknąć z niego
zagrożeniach dla zasady asymilacji piszą: J. Barta, E. Traple, Wpływ rozwoju techniki i przemian stosunków
społecznych na zasadę asymilacji w konwencji berneńskiej, ZNUJ – PWiOWI 1990, z. 53, s. 65–69.
5
M. Ficsor, Developpement…, s. 297–306.
6
Zob. np. § 54 ust. 6 URG, § 42 ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy austriackiej z 1936 r. ze zm. oraz art. 22
i 23 projektu nowej polskiej ustawy o pr.aut. Przeciwko wprowadzeniu przymusu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wypowiada się: S. Ricketson, The Berne Convention…, s. 915 i n.
7
Według mnie będzie tak w wypadkach inkasowania opłat od sprzedaży urządzeń służących do
reprodukowania utworów, jak również od sprzedaży pustych nośników dźwięków lub obrazów
i dźwięków. Podobnie: A. Kopff, Wpływ postępu…, s. 100; G. Koumantos, Le droit d’auteur et la rémunération équitable, GRUR Int. 1983, z. 6–7, s. 427.
8
Por. K. Spoendlin, Das internationale Schutz…, s. 50; J. Tournier, C. Joubert, Gestion collective…, s. 89.
Zasada ta wynika z odpowiednich postanowień umów typowych o wzajemnej reprezentacji opracowanych przez CISAC – zob. pkt 2, s. 223, przyp. 30.
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konwencji międzynarodowych – nie tylko w kraju pochodzenia dzieła.
Wynika stąd konieczność realizowania praw autorskich również za granicą. Wobec terytorialnego ograniczenia zakresu działalności związków autorskich poszczególnych krajów realizacją praw autorskich ich członków
w innych krajach zajmują się związki miejscowe, „terytorialne”. Nie oznacza to jednak, że autor musi należeć do związków autorskich we wszystkich tych krajach, w których zamierza realizować swe prawa poprzez organizację autorską. Wystarczy w tym celu jego przynależność do jednego9
tylko związku – najczęściej tego, który działa w jego kraju ojczystym10.
Poszczególne organizacje autorskie zawierają bowiem ze sobą tzw. umowy
o wzajemnej reprezentacji, na mocy których zobowiązują się wzajemnie
do realizacji na własnym terytorium praw autorów należących do drugiego
związku11. W rezultacie wykształciła się zasada, że w danym kraju na określonym polu eksploatacji działa tylko jedna organizacja autorska, która
za to dysponuje repertuarem „światowym”, a w każdym razie do takiego
zbliżonym. Na repertuar ów składają się, obok utworów należących do
własnego repertuaru owej organizacji, wszystkie utwory, do których prawa
reprezentowane są przez organizacje powiązane z tą pierwszą umowami
o wzajemnej reprezentacji.
System realizacji praw autorskich w stosunkach międzynarodowych,
opierający się na sieci umów o wzajemnej reprezentacji, wydaje się stosunkowo prosty i zapewne najbardziej efektywny. Stanowi on poza tym
naturalne przedłużenie konwencyjnej zasady asymilacji. W świetle postanowień umów o wzajemnej reprezentacji obowiązuje bowiem reguła,
że twórcy obcy, których prawa zostały powierzone danemu związkowi jedynie pośrednio, tzn. przez „bratni” związek z innego kraju, mają
być traktowani identycznie z reprezentowanymi bezpośrednio twórcami
rodzimymi12. Czy zasada ta rzeczywiście jest respektowana w praktyce,
to już zupełnie inne zagadnienie, z trudnością poddające się badaniu.
Do kwestii tej wrócę w następnym punkcie, w wywodach poświęconych
działalności ZAiKS-u.
Pożyteczna, a w pewnym zakresie wręcz nieodzowna działalność związków autorskich budzi pod pewnymi względami kontrowersje. Część z nich
W każdym razie jednego na danym polu eksploatacji utworów.
Może się jednak zdarzyć, że związkiem macierzystym autora będzie związek działający w innym
kraju. Por. G. Karnell, Les relations…, s. 40. Tak np. niektórzy polscy kompozytorzy powierzyli
wykonywanie swych praw autorskich GEMIE – stowarzyszeniu autorskiemu działającemu w RFN.
11
Na temat tego rodzaju umów zawieranych przez ZAiKS zob. pkt 2, s. 315–319.
12
Por. G. Karnell, Les relations…, s. 40. Bliżej na temat realizacji tej zasady w praktyce ZAiKS-u zob.
pkt 2, s. 225 i n.
9

10
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wynika z monopolistycznej pozycji, jaką często zajmują te organizacje
w danym kraju na poszczególnych polach eksploatacji. Dostrzega się
więc potrzebę przeciwdziałania nadużywaniu owego monopolu oraz generalnie pewnej kontroli nad funkcjonowaniem związków autorskich13.
B. Nawrocki zwraca uwagę na to, że niekiedy zamknięcie pewnym grupom twórców dostępu do związku może w praktyce pozbawiać ich całkowicie możliwości czerpania dochodów z eksploatacji ich dzieł; krytykuje także przypadki uprzywilejowywania niektórych kategorii autorów
kosztem innych oraz dyskrecjonalne niekiedy i utajone metody dokonywania repartycji zainkasowanych przez związek wynagrodzeń14. Czasami
zastrzeżenia budzi też znany niektórym ustawodawstwom przymus korzystania z pośrednictwa związku przy realizacji części uprawnień autorskich, o którym będzie jeszcze mowa.
Z punktu widzenia naszego tematu zasadnicze znaczenie ma ocena
działalności związków autorskich pod kątem jej zgodności z zasadą asymilacji. W ostatnich latach zarysowały się pewne wątpliwości w tej materii.
Pojawiły się one na gruncie obowiązującego prawa RFN, a konkretnie § 6
ust. 1 WahrfG. Przepis ten przyznaje autorom roszczenie w stosunku do
odpowiedniej organizacji autorskiej o podjęcie zarządzania ich prawami,
o ile skuteczne wykonywanie ich w inny sposób nie jest możliwe. Roszczenie to jest ograniczone pod względem podmiotowym: przysługuje jedynie
Niemcom oraz osobom zamieszkałym w Niemczech. Powstaje pytanie,
czy wspomniane ograniczenie podmiotowe daje się pogodzić z jednej
strony z postanowieniami Traktatu rzymskiego, z drugiej zaś z zasadą asymilacji wynikającą z obydwu konwencji autorskich.
Co się tyczy kwestii pierwszej, wypowiedziała się swego czasu na ten
temat Komisja Europejska, uznając sprzeczność § 6 ust. 1 WahrG z art. 86
Traktatu rzymskiego15. Kwestia druga była rozpatrywana przez niemiecką doktrynę. Przeważająca jej większość jest zdania, że § 6 ust. 1 WahrG
narusza przepisy konwencji formułujące zasadę asymilacji. Przyjmuje się,
że roszczenie o zarządzanie prawami autorskimi przez związki działające w Niemczech powinno być niezależne od obywatelstwa twórcy i od
Por. M. Möller, Collective Administration…, s. 486, 489. Co do stosowania ustawodawstwa antytrustowego wobec związków autorskich działających w USA por. J. Kernochan, Music Performing…, s. 341–347
wraz z powołanym tam orzecznictwem. Na temat specyficznego charakteru monopolu przypadającego
związkom autorskim oraz w obronie istniejącego systemu ich funkcjonowania por. J. Tournier, C. Joubert, Gestion collective…, s. 92–94; M. Ficsor, Developpement…, s. 303 i n. Zob. też wyrok francuskiego Sądu
Kasacyjnego z 16.04.1985 r., RIDA 125, 1985, s. 147–153.
14
Por. B. Nawrocki, Realizacja praw…, s. 827–832.
15
Zob. decyzję Komisji Europejskiej z 2.06.1971 r., GRUR Int. 1973, z. 2, s. 86–90, z notą E. Schulzego.
13

218

Rozdział V. Wybrane aspekty praktyczne asymilacji…

miejsca jego zamieszkania16. Wprawdzie, jak trafnie zauważył J. Reinbothe,
istnienie umów o wzajemnej reprezentacji łączących niemieckie organizacje autorskie z zagranicznymi w dużej mierze przekreśla praktyczną potrzebę przyznania także obcym twórcom roszczenia z § 6 ust. 1 WahrG,
nie zmienia to jednak prawnej oceny sytuacji17. Kwestia ta może mieć
w niedalekiej przyszłości pewne znaczenie również w prawie polskim,
ponieważ projekt nowej ustawy o pr.aut. przewiduje w kilku sytuacjach
inkaso wynagrodzeń autorskich wyłącznie za pośrednictwem organizacji
autorskich18 (choć skądinąd nie jest mu znane roszczenie o podjęcie zarządzania prawami autorskimi przez związek w rodzaju tego z § 6 WahrG).
Zdaniem A. Kopffa tego rodzaju przymusowe pośrednictwo związku autorskiego przy inkasowaniu należności rodzi po jego stronie obowiązek
działania w interesie wszystkich twórców, a więc także niezrzeszonych19.
Kopff sformułował wprawdzie tę tezę, rozpatrując sytuację twórców krajowych, wydaje się jednak, że mutatis mutandis można ją odnieść do autorów
zagranicznych. Nie da się zresztą zaprzeczyć, że zapewnienie tym ostatnim
uczestnictwa w podziale sum inkasowanych przez organizację autorską
w ramach przymusowego zarządzania prawami autorskimi wiązałoby się
z dodatkowymi komplikacjami. Do zagadnienia tego wrócę w następnym
punkcie rozważań.
Niektórzy autorzy przeciwni są co do zasady przymusowi zbiorowego –
czyli dokonywanego za pośrednictwem związku – zarządzania prawami
autorskimi. Przymus ten bywa traktowany jako formalność niedozwolona
w świetle art. 4 ust. 2 KB, a tym samym jako naruszenie konwencyjnego
Por. J. Reinbothe [w:] Urheberrecht Kommentar, red, G. Schricker, München 1987, s. 1354 oraz
przytoczoną tam literaturę. Przyznanie zarówno autorom niemieckim, jak i pochodzącym z państw
Związku Berneńskiego roszczenia o zarządzanie ich prawami w zakresie wykonań dzieł muzycznych postulował już w 1933 r. W. Hoffmann, Das Gesetz über Vermittlung von Musikaufführungsrechten
vom 4 Juli 1933 und die Berner Übereinkunft, UFITA 1933, t. VI, s. 378.
17
J. Reinbothe [w:] Urheberrecht Kommentar, red, G. Schricker, München 1987.
18
Są to art. 22 i 23 projektu, które brzmią następująco:
„Art. 22. Producenci albo importerzy magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń służących do utrwalania dźwięku lub dźwięku i obrazu oraz nośników służących utrwaleniu
dźwięku lub dźwięku i obrazu obowiązani są do wnoszenia na rzecz twórców, za pośrednictwem
właściwej organizacji ochrony praw autorskich, odpowiednich opłat stanowiących procent ceny
sprzedaży danego urządzenia lub nośnika.
Art. 23. Posiadacze urządzeń służących do utrwalania dźwięku lub dźwięku i obrazu oraz urządzeń
reprograficznych udostępnianych przez nich w celu zarobkowym do utrwalania utworów obowiązani są do wnoszenia na rzecz twórców, za pośrednictwem właściwej organizacji ochrony praw
autorskich, odpowiednich opłat, chyba że utrwalenie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym z tytułu prawa autorskiego”.
19
A. Kopff, Wpływ postępu…, s. 100–102.
16
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minimum ochrony20. Pogląd ten jest chyba nazbyt rygorystyczny, przynajmniej w odniesieniu do korzyści autorskich mających stanowić rekompensatę za tzw. masową anonimową eksploatacją utworów. Przyjęcie
w takich wypadkach indywidualnych form wynagrodzenia dla twórców
byłoby po prosta niemożliwe (nie mówiąc już o zupełnej nieprzydatności
na tym odcinku konstrukcji wyłącznego prawa rozporządzania utworem).
Przypadki ustawowego przymusu zbiorowego wykonywania praw autorskich należy jednak traktować jako absolutnie wyjątkowe i odnosić je tylko
do tych korzyści autorskich, w których sama konstrukcja prawna zdaje
się wykluczać możliwość indywidualnej ich realizacji. Nie należy zatem
popierać wszelkich uzurpacji ze strony organizacji autorskich w tym zakresie, do jakich mogą one wykazywać skłonność. Dlatego za dyskusyjne
uważam wprowadzenie do projektu nowej polskiej ustawy o pr.aut. przymusu zawierania umów o nadawanie utworów za pomocą radia, telewizji
oraz drogą przewodową za pośrednictwem organizacji autorskiej21 (czyli
w praktyce – ZAiKS-u).
Wspomniane uprzednio ograniczenie zasięgu roszczenia o zarządzanie prawami autorskimi, znane ustawodawstwu niemieckiemu, nie jest
jedynym przykładem występowania tendencji do różnicowania sytuacji
twórców rodzimych i obcych w zakresie wiążącym się z działalnością organizacji autorskich. Bardziej jaskrawy przykład w tym względzie stanowi rozwiązanie przyjęte w prawie austriackim, a dotyczące przeznaczenia
opłat z tytułu sprzedaży pustych kaset magnetofonowych i magnetowidowych. Paragraf 42 ust. 6 ustawy o pr.aut. Austrii z 1936 r. (ze zm.) przewiduje inkasowanie tego rodzaju opłat przez organizacje autorskie, zaś
art. II ust. 6 noweli z 1980 r. nakazuje przeznaczenie „przeważającej części” owych opłat na „urządzenia służące celom socjalnym i kulturalnym”
dla autorów reprezentowanych przez daną organizację. Zgodnie z tymi
przepisami austriackie stowarzyszenie autorskie Austro-Mechana, działające na polu praw muzyczno-mechanicznych, postanowiło przeznaczać
51% wpływów z tytułu opłat pobieranych od sprzedaży pustych kasat
na cele socjalne stowarzyszenia, a jedynie 49% tych wpływów na indywidualne wynagrodzenia autorskie. Wynagrodzenia należne kompozytorom
Por. np. S. Rioketson, The Berne Convention…, s. 915. Odmiennie na gruncie greckiej ustawy „antypirackiej”: F. Sohönherr, On the Interpretation of Article 5(2) of the Berne Convention, Taking as an
Example the Greek Antipiracy Law of July 25, 1980, DA 1981, nr 11, s. 295 i n. Por. też zróżnicowane
poglądy doktryny niemieckojęzycznej na kwestie rozważane przez Sohönherra (tamże, s. 295).
21
Tak bowiem chyba należy rozumieć art. 25 projektu, który stanowi: „Wolno nadawać opublikowane utwory za pomocą fonii albo wizji przewodowej lub bezprzewodowej na podstawie umowy
zawartej z właściwą organizacją ochrony praw autorskich”.
20
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niemieckim obliczono – i odprowadzono na konto niemieckiej GEMY –
tylko w stosunku do tej drugiej części. Spowodowało to swoistą dyskryminację tych twórców, jeśli traktować ich zbiorczo, jako pewne środowisko,
w porównaniu z austriackimi. Z przyczyn naturalnych autorzy nie korzystają bowiem ze środków socjalnych organizacji działających w innych
krajach. Postępowanie Austro-Mechany naruszyło równowagę istniejącą
w jej dotychczasowych stosunkach z GEMĄ, jak również ustabilizowane
zasady współpracy stowarzyszeń autorskich w stosunkach międzynarodowych. Efektem tego był proces między Austro-Mechaną a GEMĄ ciągnący się przez trzy instancje. Ostatecznie w wyroku z 14.07.1987 r. austriacki
Sąd Najwyższy podzielił co do meritum argumentację GEMY i uznał, że
nakazane w art. II ust. 6 noweli z 1980 r. odprowadzanie „przeważającej
części” wpływów z tytułu opłat od sprzedaży pustych kaset na cele socjalne i kulturalne mogło być dokonane tylko w stosunku do „krajowej” ich
części22. Część stanowiąca ekwiwalent za eksploatację utworów zagranicznych powinna być natomiast w całości przekazana odpowiednim związkom zagranicznym, z którymi Austro-Mechana związana jest umowami
o wzajemnej reprezentacji, a w konkretnym wypadku GEMIE. Nawiasem
mówiąc, już w trakcie trwania wspomnianego procesu, w lipcu 1986 r.,
interweniował ustawodawca austriacki, nadając art. II ust. 6 zd. 3 brzmienia, które jednoznacznie przesądza na przyszłość, że „przeważająca część”
przeznaczona na cele socjalne i kulturalne ma być obliczana od c a ł o ś c i
inkasowanych w Austrii opłat od pustych kaset23, zatem jeszcze przed ich
podziałem na wynagrodzenie dla autorów austriackich i obcych. Mamy
więc tu do czynienia z ingerencją ustawową w materię należącą dotychczas
do samych związków autorskich, mającą głębokie implikacje dla stosunków umownych łączących je ze związkami zagranicznymi i prowadzącą
do okrojenia części, która bez tej ingerencji musiałaby przypaść autorom
zagranicznym. Motywem była chęć lepszego zaspokojenia potrzeb socjalnych autorów krajowych. Czy tego rodzaju rozwiązanie zgodne jest z konwencyjną zasadą asymilacji, może budzić wątpliwości24. Ponadto zmusza
ono związki autorskie do postępowania sprzecznego z zasadami przyjętymi w umowach o wzajemnej reprezentacji. Należy się wprawdzie zgodzić z E. Steup, że generalnie nie można wykluczyć takiego ukształtowania
Wyrok opublikowany w MuR 1987, nr 6, s. 212–216, z uwagami M. Waltera.
Wynika to z art. I ustawy z 2.07.1986 r. o zmianach noweli z 1980 r.
24
Wyraża je powołany wyżej (przyp. 22) wyrok austriackiego Sądu Najwyższego. Podobnie W. Dillenz, Die Vergütung für private Überspielung und der Grundsatz der Inländerbehandlung, GRUR Int. 1988, z. 12,
s. 913–915. Polemikę ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku zawierają uwagi M. Waltera, s. 216–218.
22
23
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prawnego nowych korzyści autorskich, które plasowałoby je – formalnie
rzecz biorąc – poza obszarem „uprawnień autorskich” w rozumieniu konwencji, a tym samym także poza zasięgiem działania zasady asymilacji25.
(Inna sprawa, czy rozwiązanie takie byłoby zgodne z duchem konwencji).
Wydaje się jednak, że casus austriacki do tej kategorii nie należy. Opłaty od
pustych kaset zostały tam skonstruowane jako swoista forma wynagrodzenia autorskiego z tytułu masowego prywatnego reprodukowania utworów. Inkasem ich ma się zajmować organizacja autorska. Część wpływów
przeznaczona na wynagrodzenia indywidualne dzielona jest proporcjonalnie do wysokości tantiem przypadających autorom z tytułu innych form
wykorzystania ich utworów26, łatwiej poddających się indywidualnemu
wyliczeniu stosownie do zakresu faktycznej eksploatacji. Okoliczności te
przemawiają moim zdaniem za tym, że pierwotny charakter owych opłat
nakazuje traktować je jako uprawnienia autorskie, z odpowiednimi tego
konsekwencjami w sferze prawa obcych. Ustawowy nakaz przeznaczenia
części sum inkasowanych przez krajowy związek na cele inne niż honoraria autorskie wydaje się czymś wtórnym; nie może już zmieniać ich pierwotnej autorskoprawnej natury.
Przedstawienie istoty sporu między Austro-Mechaną a GEMĄ wydawało się wskazane z kilku względów. Projekt nowej ustawy polskiej także
przewiduje pobieranie opłat od sprzedaży „urządzeń służących do utrwalania dźwięku lub dźwięku i obrazu oraz nośników służących utrwalaniu
dźwięku lub dźwięku i obrazu”27. Opłaty te mają być wnoszone na rzecz
twórców za pośrednictwem właściwej organizacji ochrony praw autorskich. Bliższe szczegóły dotyczące tego rozwiązania nie są jeszcze znane;
w każdym razie wysokość wspomnianych opłat ma być ustalona przez
MKiS „po zasięgnięciu opinii właściwych organizacji ochrony praw autorskich i stowarzyszeń twórców oraz producentów”28. Opisany wyżej spór
między dwoma zachodnimi związkami autorskimi może się więc okazać
pouczający także w perspektywie polskiej. Sygnalizuje on tendencje, jakie mogą wystąpić w ustawodawstwach państw konwencyjnych i skłania
E. Steup, The Rule of National Treatment for Foreigners and Its Application to the New Benefits for authors,
BCS 1978, vol. 25, nr 4, s. 288. Ponieważ wywody autorki mają charakter abstrakcyjny, trudno
ocenić, czy np. rozwiązanie przyjęte w prawie Austrii w odniesieniu do rekompensaty za prywatne
nagrywanie utworów zaliczyłaby ona do tej ostatniej kategorii, czy też nie.
26
A mianowicie wykonań radiowo-telewizyjnych i reprodukcji mechanicznej. Por. wzmianki na ten
temat zawarte w powołanym wyżej (przyp. 22) wyroku, s. 213, oraz w uwagach M. Waltera, tamże,
s. 217.
27
Zob. art. 22 projektu powołany wyżej w przyp. 18.
28
Tak stanowi art. 24 projektu.
25
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do zadania sobie zawczasu pytania o zgodność rozwiązań stwarzających
preferencje dla autorów krajowych z konwencjami z zakresu prawa autorskiego. Okoliczność, że żadna z tych konwencji nie zna w gruncie rzeczy
skutecznego sposobu usuwania ewentualnej sprzeczności ustawodawstw
państw członkowskich z ich własnymi postanowieniami, stanowi problem
zupełnie odrębny i nie eliminuje celowości tego typu dociekań.
Casus sporu austriacko-niemieckiego wydaje się godny wzmianki z jeszcze jednego powodu. Ujawnia on mianowicie nieprzystawanie istniejącego systemu międzynarodowej współpracy związków autorskich, mającego oparcie w umowach o wzajemnej reprezentacji, do sytuacji, w której
ustawodawstwo państwa członkowskiego wprowadziłoby odstępstwa od
zasady równego traktowania twórców rodzimych i obcych. Jak już bowiem wcześniej wspomniano, w umowach zawieranych przez organizacje
autorskie między sobą nakaz asymilacji traktowany jest z wyjątkową konsekwencją. Za ilustrację tej tezy niech nam posłużą postanowienia umów
zawieranych przez monopolistyczną organizację ochrony praw autorskich
działającą w Polsce, jaką jest ZAiKS.
2. Zasady traktowania twórców obcych w praktyce ZAiKS-u
Stowarzyszenie Autorów „ZAiKS” jest jedyną w Polsce organizacją
zajmującą się praktyczną realizacją praw autorskich: zawieraniem umów
z użytkownikami, inkasowaniem należnych twórcom tantiem oraz ich repartycją między uprawnionych. Problematyka funkcjonowania organizacji autorskich, a w szczególności ZAiKS-u, nie doczekała się dotychczas
w Polsce obszerniejszego opracowania29. W niniejszej pracy ograniczę się
do naszkicowania tych aspektów działalności ZAiKS-u, które wiążą się
z realizacją praw twórców obcych w Polsce.
W działalności ZAiKS-u znajdują odbicie omówione w punkcie poprzednim zasady dotyczące funkcjonowania związków autorskich w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnych stosunków. Tak
więc zgodnie z „zasadą terytorialności” jedynie polska organizacja autorska –
czyli właśnie ZAiKS – może dokonywać inkasa i repartycji wynagrodzeń
autorskich w Polsce, jak również zawierać tu odpowiednie umowy z użytkownikami. Zasada ta znajduje oparcie w postanowieniach umów o wzajemnej reprezentacji zawieranych przez ZAiKS, a odpowiadających brzmieniu stypizowanych umów tego rodzaju opracowanych pod egidą organizacji
Pewne informacje na temat działalności ZAiKS-u znajdujemy w następujących pracach: B. Nawrocki, Realizacja praw…, s. 828; M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów…, s. 110–119;
J. Błeszyński, Prawo autorskie, s. 80–86, a ostatnio: A. Kopff, Wpływ postępu…, s. 98 i n.
29
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międzynarodowych skupiających związki autorskie: CISAC-u i BIEM-u30.
Z drugiej strony nie jest praktykowane przyjmowanie na członków stowarzyszenia autorów zagranicznych31. Ażeby zatem umożliwić im realizację
ich praw autorskich poprzez ZAiKS (a zarazem, odwrotnie, realizację praw
twórców polskich przez zagraniczne związki autorskie), stowarzyszenie to
zawiera wspomniane już umowy o wzajemnej reprezentacji z odpowiednimi związkami autorskimi działającymi w innych krajach. Na ich podstawie,
w zależności od typu utworu, ZAiKS nabywa upoważnienie do zawierania
z użytkownikami umów mających za przedmiot eksploatację utworów należących do „repertuarów” związków zagranicznych, jak również do inkasowania honorariów należnych obcym twórcom. ZAiKS dokonuje także,
przynajmniej w zasadzie, repartycji pobranych wynagrodzeń rozumianej
jako ustalenie kwoty przypadającej poszczególnym zagranicznym autorom
z tytułu wykorzystania ich utworów w ramach ogólnej płatności pobranej
od danego użytkownika. Z reguły też owa repartycja dokonywana jest według zasad obowiązujących w tej materii w ZAiKS-ie.
W umowach o wzajemnej reprezentacji zawieranych przez ZAiKS silnie
akcentowana jest zasada asymilacji twórców obcych z polskimi będącymi
członkami stowarzyszenia. Dotyczy to zwłaszcza stypizowanych umów
mających za przedmiot prawa wykonań publicznych, „duże” i „małe”, oraz
prawa reprodukcji mechanicznej. I tak w CISAC-owskiej umowie o wzajemnej reprezentacji w zakresie tzw. wielkich praw czytamy na wstępie”:
„Każda z umawiających się stron zobowiązuje się nie podejmować w stosunku do drugiej żadnej decyzji, która miałaby charakter dyskryminujący
w jakikolwiek sposób, w ramach wykonywania niniejszej umowy i w konsekwencji każda ze stron zobowiązuje się zapewnić ochronę interesów
członków drugiej strony na tych samych warunkach i według tych samych
unormowań, poprzez które zapewnia ochronę interesów swych własnych
W umowach tych powtarzają się następujące sformułowania: „Terytorium działania (lub: eksploatacji praw przez) ZAiKS-u jest Polska” i „Terytorium działania X (tu nazwa odpowiedniego
związku zagranicznego) jest Y (czyli kraj, w którym związek ten ma siedzibę)”.
31
Tak np. w art. 11 ust. 2 umowy typowej CISAC o wzajemnej reprezentacji w zakresie „małych
praw” czytamy: „W czasie trwania niniejszej umowy żadne z dwóch umawiających się Stowarzyszeń nie będzie mogło bez zgody drugiego Stowarzyszenia przyjąć na członka któregokolwiek
członka drugiego Stowarzyszenia ani żadnej osoby fizycznej, firmy lub Stowarzyszenia mających
narodowość któregoś z krajów, w których drugie Stowarzyszenie prowadzi swą działalność”. Podobne postanowienia zawiera art. 6 ust. 2 umowy typowej o wzajemnej reprezentacji w zakresie
„wielkich praw”. W praktyce ZAiKS-u zdarzają się sporadycznie przypadki „wzięcia pod ochronę”
utworu autora zagranicznego bez przyjmowania go na członka stowarzyszenia, a nawet przypadki
członkowstwa takich autorów związanego z reprezentowaniem ich praw przez ZAiKS jedynie na
terytorium Polski. Obydwa typy sytuacji dotyczą z reguły autorów emigracyjnych.
30
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członków”. Następnie art. 3 wspomnianej umowy stanowi: „…członkowie każdego Stowarzyszenia będą korzystać w ramach drugiego Stowarzyszenia z korzyści zastrzeżonych dla jego własnych członków, co się tyczy
ochrony osobistej i materialnej […], inkasa i kontroli wpływów z tytułu
praw autorskich zgodnie z zezwoleniami udzielanymi przez zainteresowanych lub z umowami dotyczącymi prawa przedstawiania teatralnego,
radiowego i telewizyjnego ich utworów. […] stawki i warunki inkasa wynagrodzeń autorskich nie będą nigdy mogły być niższe od stosowanych
przez Stowarzyszenie kraju, w którym utwór jest przedstawiany lub nadawany przez radio lub telewizję. Potrącenia stosowane przez każde Stowarzyszanie – w celu pokrycia kosztów inkasa i zarządzania – z wynagrodzeń,
które pobierze ono dla członków drugiego, będą identyczne z tymi, które
stosuje ono regulaminowo i statutowo wobec swych własnych członków”.
Wreszcie w art. 13 wspomnianej umowy czytamy: „…obecna umowa
może być wypowiedziana przez zwykłe zawiadomienie […] ze skutkiem
natychmiastowym […]: a) jeżeli nastąpi zmiana w statutach, regulaminach
lub zasadach repartycji wynagrodzeń w drugim Stowarzyszeniu – taka, że
mogłaby zmienić w sposób istotny na niekorzyść zakres lub wykonywanie
praw majątkowych rzeczywistych uprawnionych z tytułu praw autorskich
należących do Stowarzyszenia reprezentowanego […]; b) jeżeli w kraju
jednego z umawiających się Stowarzyszeń zaistniałaby sytuacja prawna
lub faktyczna taka, że członkowie drugiego Stowarzyszenia znaleźliby się
w sytuacji mniej korzystnej niż członkowie Stowarzyszenia tego kraju, lub
jeżeli jedno z umawiających się Stowarzyszeń wprowadziłoby w praktyce
środki polegające na bojkocie utworów z repertuaru drugiego umawiającego się Stowarzyszenia”.
Podobne sformułowania znajdujemy w innej umowie typowej o wzajemnej reprezentacji, także firmowanej przez CISAC, a dotyczącej „małych praw”. Artykuł 3 tej umowy stanowi: „…każda z umawiających się
stron zobowiązuje się realizować na swych terytoriach prawa członków
drugiej strony w taki sam sposób i w takim samym zakresie, jak to czyni
dla swych własnych członków […]. Ponadto umawiające się Stowarzyszenia zobowiązują się w miarę możliwości zachować przez odpowiednie
postanowienia regulaminowe, stosowane w przedmiocie repartycji należności, zasadę solidarności między członkami jednego i drugiego Stowarzyszenia n a w e t t a m, g d z i e w s k u t e k d z i a ł a n i a p r a w a
miejscowego utwor y zagraniczne są przedmiotem
d y s k r y m i n a c j i [podkr. M.C.D.]. W szczególności każde Stowarzyszenie będzie stosować w odniesieniu do utworów z repertuaru drugiego
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Stowarzyszenia te same stawki, metody i środki inkasa i repartycji wynagrodzeń […] jak te, które stosuje do utworów z jego własnego repertuaru”.
Następnie w art. 8 ust. 3 czytamy: „Wszelkie inne [niż wymienione w ust. 1
i 2 – przyp. M.C.D.] poza podatkami potrącenia, jakie jedno z umawiających się Stowarzyszeń mogłoby poczynić lub b y ł o b y z o b o w i ą z a n e poczynić [podkr. M.C.D.] od wynagrodzeń netto przypadających
drugiemu Stowarzyszeniu, doprowadziłyby do specjalnych porozumień
między umawiającymi się stronami – takich, aby pozwolić Stowarzyszeniu,
które nie dokonało takich potrąceń, na zrekompensowanie sobie w miarę
możliwości szkody z sum zainkasowanych przez nie na rachunek drugiego
Stowarzyszenia”. Wreszcie art. 14 przewiduje, identycznie jak odpowiedni przepis umowy o wzajemnej reprezentacji w zakresie „wielkich praw”,
możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy w razie niekorzystnej dla członków stowarzyszenia reprezentowanego zmiany stosunków
w kraju drugiego stowarzyszenia lub podjęcia przez nie jakichkolwiek kroków dyskryminujących członków pierwszego.
Umowa typowa o wzajemnej reprezentacji w zakresie praw reprodukcji mechanicznej opracowana została dla odmiany przez BIEM. Jest ona
bardziej zwięzła niż te, których fragmenty były cytowane. W niej także
spotykamy postanowienia znajomej treści. Artykuł 4 tej umowy stanowi
mianowicie: „We wszystkich przypadkach, gdy inkasowana jest globalna
opłata licencyjna, każde z umawiających się Stowarzyszeń określi część
przypadającą utworom z repertuaru drugiego Stowarzyszenia, stosując te
same zasady co wobec utworów z jego własnego repertuaru”.
Ze względu na interesującą nas problematykę asymilacji na szczególną
uwagę zasługują te spośród przytoczonych postanowień umów o wzajemnej reprezentacji, które nakazują kierowanie się zasadą solidarności między członkami obydwu związków – nawet niejako na przekór ewentualnie
dyskryminującym obcych twórców postanowieniom prawa miejscowego,
jak również sugestia co do możliwości zrekompensowania sobie jednostronnych, „asymetrycznych” potrąceń przez stowarzyszenie, które ich nie
dokonało, z należności pobranych na rachunek kontrahenta32. Niekiedy
odnosi się wręcz wrażenie, że zasady przyjęte w umowach o wzajemnej
reprezentacji nakazują zawierającym je stronom „korygowanie” rozstrzygnięć zawartych w miejscowym ustawodawstwie, jeżeli tylko naruszałyby
one zasadę całkowitego zrównania twórców należących do drugiego stowarzyszenia z własnymi członkami. Nasuwa się więc wniosek, że zasada
Zapewne zgodnie z takimi właśnie sugestiami postąpiła RFN-owska GEMA wobec austriackiej
Austro-Mechany, co stało się podłożem opisanego wyżej (pkt 1) sporu.

32
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pełnej asymilacji w zakresie realizacji praw autorskich sformułowana jest
w zawieranych przez ZAiKS umowach o wzajemnej reprezentacji z wyjątkową konsekwencją. Inna sprawa, czy jest ona dostatecznie rzetelnie
realizowana w praktyce. W środowiskach twórczych związanych z muzyką
popularną słyszy się bowiem głosy, że rzeczywisty udział utworów pochodzenia zagranicznego jest systematycznie zaniżany na listach programów
będących podstawą późniejszej repartycji dokonywanej w ZAiKS-ie – na
korzyść kompozytorów rodzimych. Czy i na ile odpowiednie komórki stowarzyszenia zdają sobie sprawę z tego rodzaju praktyk, czy i w jaki sposób
mogłoby ono w takich wypadkach interweniować, to już pytania wykraczające poza cele stawiane sobie w niniejszej pracy.
Wątpliwości dotyczących praktycznej realizacji zasady zrównania jest
zresztą więcej. Tak np. tantiemy z tytułu rozpowszechniania w Polsce filmów polskich wypłacane są zarówno kompozytorom muzyki filmowej,
jak i twórcom słownych „warstw” dzieła filmowego. Jeśli chodzi natomiast o filmy zagraniczne, do organizacji autorskich działających za granicą odprowadzane są tylko tantiemy przeznaczone dla kompozytora. Badanie liczby i rozmiaru odstępstw od deklarowanej w umowach o wzajemnej
reprezentacji zasady zrównania jest zadaniem bardzo trudnym, ponieważ
brak jest dostępnych, a zarazem w pełni wiarygodnych danych w tej materii. Na marginesie można jeszcze tylko dodać, że opisane tu praktyki
niekoniecznie muszą stanowić specyfikę polską; być może podobnych dopuszczają się organizacje autorskie działające w innych krajach.
W punkcie poprzednim była mowa o przewidzianym w projekcie nowej polskiej ustawy przymusowym pośrednictwie organizacji autorskich
w inkasowaniu – a w domyśle także w repartycji – należności z tytułu masowego anonimowego użytku prywatnego. Na tle tego rodzaju konstrukcji
prawnej wyłaniają się różne wątpliwości. Na jedną z nich zwrócił uwagę
A. Kopff. Autor ten zastanawiał się nad tym, czy aby stać się beneficjariuszem remuneracji z tytułu masowego użytku prywatnego twórca musi być
członkiem organizacji autorskiej występującej w roli przymusowego pośrednika, a więc w naszych warunkach – członkiem ZAiKS-u. Zdaniem Kopffa nie jest to bynajmniej konieczne33. Argumentacja autora na rzecz tego
stanowiska jest moim zdaniem przekonywająca. Pewne wątpliwości może
jedynie budzić określenie przez Kopffa podstawy prawnej działania organizacji autorskich na rzecz twórców niezrzeszonych w takiej sytuacji. Proponowane przez siebie w tym kontekście konstrukcje zastępstwa ustawowego
oraz prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (potwierdzonego w sposób
33

Zob. A. Kopff, Wpływ postępu…, s. 100 i n.
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dorozumiany) autor ten zdaje się traktować jak gdyby zamiennie, a w każdym razie nie wytycza wyraźnej granicy między nimi34. Osobiście skłonna
jestem postrzegać je jako rozłączne, przy czym trafniejsza wydaje mi się
koncepcja ustawowego zastępstwa ze strony związku autorskiego w opisanej sytuacji. Podstawą owego zastępstwa byłyby przepisy projektu przewidujące, że „odpowiednie opłaty” – w szczególności opłaty stanowiące procent
ceny sprzedaży danego urządzenia lub nośnika – mają być wnoszone na
rzecz twórców za pośrednictwem właściwej organizacji ochrony praw autorskich35. Nigdzie wszak nie jest tu powiedziane, że uprawnienie twórców
do otrzymania rekompensaty z tytułu masowego anonimowego użytku
ich dzieł uzależnione jest od ich członkowstwa w organizacji autorskiej.
Wszelki przymus w tym względzie byłby moim zdaniem niepożądany.
Bliższa analiza problemu zakresu podmiotowego zastępstwa w wypadkach przymusowego pośrednictwa związku autorskiego w inkasowaniu
należności z tytułu masowego użytku prywatnego wykracza poza ramy tej
pracy, tym bardziej że nie jest to problem specyficzny dla sytuacji twórców
obcych. Co się tyczy tych ostatnich, na tle zbiorowej remuneracji z tytułu
masowego użytku prywatnego mogą się wyłonić rozmaite komplikacje.
Zawierane dotychczas przez ZAiKS umowy o wzajemnej reprezentacji nie
regulują, rzecz jasna, zasad inkasa i repartycji tego typu płatności, skoro
nie przewiduje ich obowiązujące prawo. Z chwilą wejścia w życie ustawy
zagadnienie nabierze jednak aktualności. Należy oczekiwać opracowania
przez ZAiKS odpowiednich rozwiązań w tym zakresie i wprowadzenia ich
do treści istniejących umów o wzajemnej reprezentacji bądź też zawarcia
odrębnych porozumień w tej materii. Trudnym do rozwiązania problemem będzie zwłaszcza wydzielenie z ogólnej sumy wpływów od sprzedaży pustych nośników i urządzeń nagrywających części przypadających
autorom należącym do poszczególnych państw obcych. Jak już bowiem
wspomniano, w wypadku opłat pobieranych od zbycia sprzętu służącego utrwalaniu utworów lub pustych nośników związek między należnością przypadającą danemu twórcy a wykorzystaniem konkretnego utworu
zostaje praktycznie zerwany. Problem ten bywa rozwiązywany za granicą
w ten sposób, że repartycja „zbiorowego” wynagrodzenia dokonywana
jest w oparciu o dane będące podstawą repartycji wynagrodzeń z tytułu
innych, bardziej zindywidualizowanych i łatwiej poddających się kontroli
form eksploatacji utworów – np. wykonań radiowo-telewizyjnych36. OczyTamże.
Zob. art. 22 i 23 projektu (jak w przyp. 18).
36
Zob. wyżej s. 221 na temat rozwiązania tego problemu przyjętego przez Austro-Mechanę.
34
35

228

Rozdział V. Wybrane aspekty praktyczne asymilacji…

wiście rozwiązaniu temu można zarzucić, że operuje danymi z założenia
fikcyjnymi. Trudno chyba jednak znaleźć lepsze wyjście. W braku wszelkich sprawdzalnych danych co do liczby aktów utrwalania pojedynczych
utworów do użytku prywatnego można jedynie oprzeć się na szacunku, za
którym przemawia znaczny stopień prawdopodobieństwa.
Inkasowanie opłat, które a priori powinny być traktowane jako zawierające również należności twórców zagranicznych, przysporzy zapewne ZAiKS-owi dodatkowych obowiązków. Wymaganie od tych autorów
członkostwa ZAiKS-u jako ewentualnego warunku wszelkich wypłat
na ich rzecz byłoby nierealne, nie mówiąc już o tym, że byłoby ponadto
sprzeczne z utrwalonymi zasadami funkcjonowania związków autorskich
w stosunkach międzynarodowych37. Nie byłoby to zresztą konieczne także
z teoretycznego punktu widzenia, jak już wykazał A. Kopff w odniesieniu
do symetrycznego problemu dotyczącego autorów krajowych. Musi natomiast powstać jakiś system przekazywania przez ZAiKS „zagranicznej”
części sum stanowiących pochodną sprzedaży pustych nośników dźwięków
i obrazów oraz urządzeń służących do utrwalania. Operacja ta wymaga ścisłego współdziałania ze związkami zagranicznymi. Będzie ono stosunkowo
łatwe w przypadku związków, z którymi łączą ZAiKS odpowiednie umowy, trudniejsze zapewne w wypadku tych, z którymi trzeba będzie dopiero
nawiązać kontakt. Szczególne komplikacje mogą powstać w sytuacji, gdy
nowe pole eksploatacji utworów w postaci masowego anonimowego użytku
prywatnego nie zostało jeszcze „uznane” w ustawodawstwie drugiego kraju
i nie istnieje w nim organizacja autorska, do kompetencji której należałoby
inkaso i repartycja wynagrodzeń z tytułu tego rodzaju eksploatacji. Nawet
wówczas jednak trudno byłoby wyobrazić sobie obarczenie ZAiKS-u obowiązkiem bezpośredniego przekazywania odpowiednich kwot poszczególnym twórcom obcym niebędącym przecież jego członkami. Z drugiej strony zatrzymanie całości „zbiorowego” wynagrodzenia w kraju i rozdzielenie
go wyłącznie między autorów polskich – z powołaniem się na brak dostatecznie pewnych dowodów tego, że wśród reprodukowanych w domowym
zaciszu utworów były również dzieła pochodzenia obcego, a także dowodów pozwalających zidentyfikować takie utwory – byłoby moim zdaniem
sprzeczne z konwencyjną zasadą asymilacji.
Rzetelne oszacowanie procentu reprodukowanych (przypuszczalnie)
przez osoby prywatne utworów pochodzenia obcego może napotykać
pewne opory. Z góry można założyć, że bilans płatności z tytułu zbiorowej remuneracji za masowy użytek prywatny będzie dla Polski ujemny.
37

Por. wyżej przyp. 31.
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Kraje będące w znacznie większym stopniu importerami niż eksporterami utworów podlegających masowym utrwaleniom narażone są w takich sytuacjach na rozmaite „pokusy”, jak o tym przekonuje opisany
wcześniej casus austriacki. Chcąc z góry wyeliminować wszelkie niebezpieczeństwo kolizji ze zobowiązaniami wypływającymi z konwencji międzynarodowych, jakkolwiek nieostre byłyby ich granice na tym odcinku,
ustawodawca polski musiałby nadać remuneracji z tytułu anonimowego
użytku prywatnego charakter zdecydowanie publicznoprawny38 – inaczej
niż ma to miejsce w obecnym projekcie ustawy. Nie sądzę jednak, aby
rozwiązanie takie należało rekomendować. Zastosowane przez jednych
ustawodawców, zachęcałoby do naśladownictwa ze strony innych. Rozpowszechnione na szerszą skalę doprowadziłoby do erozji zasady asymilacji, a tym samym do wyraźnego regresu ochrony w międzynarodowych
stosunkach autorskich39.
Na zakończenie wywodów poświęconych realizacji praw twórców obcych przez ZAiKS trzeba jeszcze wspomnieć o szczególnej umowie zawartej w 1977 r. przez to stowarzyszenie z radziecką organizacją ochrony praw
autorskich – WAAP-em40. Jest to tzw. porozumienie robocze w sprawie
realizacji porozumienia międzyrządowego z 1974 r. o wzajemnej ochronie praw autorskich, omawianego już w poprzednich rozdziałach. Samo
porozumienie międzyrządowe, jak pamiętamy, opiera ochronę na zasadzie
asymilacji, wprowadzając od niej wyjątek jedynie w odniesieniu do czasu
ochrony41. Dlatego zaskakująco brzmi postanowienie art. 4 ust. 2 porozumienia roboczego, w którym czytamy: „Umawiające się strony nie będą
zobowiązane do uzyskiwania zezwoleń na wykorzystanie dzieł autorów
drugiej umawiającej się strony, gdy zgodnie z ustawodawstwem tej drugiej strony takie wykorzystanie dzieł nie wymaga uzyskania zezwolenia”.
Mamy tu zatem do czynienia z „równaniem w dół” poziomu ochrony,
38
Jako przykłady takich rozwiązań podaje się w piśmiennictwie np. rozwiązanie kwestii wynagrodzenia z tytułu prywatnego nagrywania utworów w prawie Norwegii i Szwecji (por. W. Dillenz, Die
Vergütung…, s. 908), konstrukcję prawa publicznego wypożyczania w ustawodawstwach państw
skandynawskich (por. S. von Lewiński, National Treatment, Reciprocity and Retorsion – The Case of Public
Lending Right [w:] GATT or WIPO?, Weinheim 1989, s. 57) czy wreszcie konstrukcję wynagrodzenia
z tytułu stosowania technik reprograficznych przyjętą w prawie francuskim (por. P. Burger, The
New Photocopy Remuneration Provisions and Their Application to Foreign Authors under International Copyright
Law, IIC 1988, nr 3 i 4, s. 502).
39
Niebezpieczeństwo takie sygnalizuje: E. Steup, The Rule…, s. 290.
40
Na temat WAAP por. M. Bogusławski, The USRR and International Copyright Protection, Moskwa 1979,
s. 196–204; M. Newcity, Copyright Law in the Soviet Union, New York 1978, s. 126–132; J. Błeszyński,
Les accords bilatéraux entre 1’URSS et les pays socialistes sur la protection des droits d’auteurs, ZNUJ – PWiOWI
1979, z. 16, s. 165 i n.
41
Zob. art. II ust. 1 i art. III porozumienia polsko-radzieckiego.
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a innymi słowy – z przyjęciem zasady wzajemności materialnej42. W praktyce odbije się to niekorzystnie raczej na poziomie ochrony twórców radzieckich w Polsce niż odwrotnie, ponieważ to radzieckie ustawodawstwo
wprowadza daleko posunięte ograniczenia praw autorskich i szeroko ujmuje krąg sytuacji określonych jako dozwolony użytek publiczny. W cytowanym przepisie nie ma natomiast mowy o równaniu w dół w zakresie
uprawnienia innego niż samo prawo udzielania zezwoleń przez twórcę,
a mianowicie jego prawa do wynagrodzenia. Czy także w tym zakresie
stosuje się zasadę wzajemności materialnej odbiegającą od zasady asymilacji przyjętej w porozumieniu międzyrządowym, jak również od wiążącej
obie strony porozumienia konwencji powszechnej? Trudno udzielić na to
pytanie jednoznacznej odpowiedzi. W referacie poświęconym porozumieniom dwustronnym między państwami socjalistycznymi J. Błeszyński nie
stawia tej sprawy jasno, przynajmniej w odniesieniu do Polski43. Natomiast
B. Nawrocki w artykule poświęconym porozumieniu polsko-radzieckiemu
pisze, iż „w praktyce polsko-radzieckiej zasada wzajemności materialnej
jest jednak stosowana za obopólną zgodą stron, między innymi w odniesieniu do problemu wykorzystywania dzieł chronionych przez prawo autorskie w programach radia i telewizji”44. Można z tego wyciągną wniosek,
że twórcy radzieccy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania ich dzieł w programach Polskiego Radia i Telewizji, skoro w świetle
ustawodawstwa radzieckiego prawo do wynagrodzenia nie przysługuje im
w takich wypadkach45.
Wprowadzenie w pewnym zakresie do porozumienia roboczego, a w jeszcze większym – do samej praktyki zainteresowanych podmiotów zasady
wzajemności materialnej budzi uczucia mieszane. Z jednej strony można powiedzieć, że Polska nic na tym nie traci, a nawet zyskuje, skoro polscy
użytkownicy mają łatwiejszy dostęp do utworów radzieckich, niż by to
wynikało z zastosowania zgodnie z zasadą asymilacji ustawodawstwa polskiego, a co więcej, w pewnym zakresie są zwolnieni od obowiązku uiszczania honorariów, które wedle tego ustawodawstwa należałoby zapłacić.
Dlatego niezupełnie mogę się zgodzić z J. Błeszyńskim, gdy pisze on: „Postanowienia tego [tzn.
roboczego – przyp. M.C.D.] porozumienia nie mają jednak na celu statuowania ochrony autorskiej
l u b w y z n a c z a n i a j e j g r a n i c [podk. M.C.D.]”. Zob. J. Błeszyński, Les accords bilatéraux…,
s. 167.
43
Por. tamże, s. 162–164.
44
B. Nawrocki, Dwustronne porozumienie polsko-radzieckie dotyczące wzajemnej ochrony praw autorskich,
PUG 1977, nr 4–5, s. 119.
45
Zob. art. 103 pkt 4 Zasad ustawodawstwa związkowego i republik związkowych z 8.12.1961 r.
ze zm.
42
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Z drugiej strony trudno uznać za poprawny z jurydycznego punktu widzenia stan, w którym postanowienia wiążącej umowy międzyrządowej opublikowanej w Dzienniku Ustaw obchodzone są za pomocą postanowień
porozumienia dwóch organizacji autorskich, a czasem nawet bez nich, jedynie na mocy milczącego porozumienia zainteresowanych podmiotów.
Dodatkowy problem stanowi dopuszczalność zawierania przez państwa
należące do konwencji powszechnej, a więc w tym wypadku przez ZSRR
i Polskę, porozumień pogarszających sytuację autorów46 – do takich należy wprowadzenie odstępstw od zasady asymilacji na rzecz wzajemności
materialnej. Nie sposób powstrzymać się od komentarza, że cały ten tryb
ukształtowania wzajemnych stosunków w zakresie ochrony praw autorskich: przez „oficjalne” fasadowe porozumienie między rządami Polski
i ZSRR, następnie przez mające służyć jego realizacji, a faktycznie częściowo z nim sprzeczne porozumienie robocze, wreszcie zaś przez milcząco
tolerowaną, także sprzeczną z nim praktykę, znacznie lepiej przystaje do
okresu poprzedzającego głasnost’ niż do czasów obecnych.
Gwoli uzupełnienia dodajmy, że porozumienie robocze przewiduje również pewne odchylenia od zasady zrównania twórców radzieckich z polskimi w materii stawek wynagrodzeń. Zgodnie z art. V porozumienia międzynarodowego „rozliczanie wynagrodzeń autorskich następuje w walucie tej
Umawiającej się Strony, na terytorium której utwór został wykorzystany”.
Co się tyczy samych stawek wynagrodzeń, w większości przypadków eksploatacji utworów radzieckich w Polsce mają być one obliczane i wypłacane „w wysokości i w sposób ustalony w PRL dla ustalenia wynagrodzeń
autorskich za odpowiednie wykorzystanie dzieł autorów polskich”47. Natomiast w odniesieniu do wydania dzieł w formie książkowej – z wyjątkiem utworów plastycznych i fotograficznych – wynagrodzenie autorskie
oblicza się inaczej niż w wypadku wydania utworów polskich: nie jako
pochodną liczby arkuszy autorskich tekstu, lecz procentowo od ceny detalicznej egzemplarzy48. Moim zdaniem opisany przypadek odmiennego
potraktowania twórców radzieckich i polskich nie musi być, w odróżnieniu od wcześniej opisanych, traktowany jako pogwałcenie zasady asymilacji. Mamy tu do czynienia jedynie z wyborem odmiennej formy wynagrodzenia, a nie z odebraniem twórcom prawa do wynagrodzenia lub prawa
do decydowania o rozpowszechnianiu utworu w określony sposób. Nie
wiadomo nawet, który system wynagradzania może się okazać w danych
Por. w tej kwestii wyżej rozdz. III, pkt 4b.
Tak art. 7 pkt 4 porozumienia roboczego. Por. też pkt 2 i 3.
48
Tak art. 7 pkt 1 porozumienia roboczego.
46
47
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okolicznościach korzystniejszy dla autora. Zasygnalizowany tu problem
stracił praktycznie obecnie znaczenie ze względu na zniesienie w lipcu
1990 r., z jednym tylko wyjątkiem, reglamentacji umów o rozpowszechnianie utworów49. Projekt nowej ustawy przewiduje jednak możliwość
ponownego wydania tego rodzaju przepisów50, toteż zagadnienie ewentualnej dyskryminacji autorów radzieckich – czy może szerzej: zagranicznych – pod względem przypadających im wynagrodzeń może się ponownie zaktualizować w przyszłości.

49
50

Zob. wyżej przyp. 100 do rozdz. II.
Zob. wyżej s. 103–104.
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Zakończenie: perspektywy – ?
Jak się okazało w świetle całokształtu dotychczasowych rozważań, zasadnicze znaczenie dla określenia sytuacji prawnej twórców obcych w Polsce mają konwencje międzynarodowe, zwłaszcza zaś dwie konwencje
wielostronne: berneńska i powszechna. Z natury rzeczy problem zasięgu
ochrony wynikającej z tych konwencji i interpretacji ich postanowień na
tle dokonujących się ostatnio przemian w sferze technologii nie da się zamknąć w granicach jednego kraju. Ma on znaczenie dla wszystkich państw
należących do konwencji, a więc także dla Polski. Nie koniec jednak na
tym. Wobec ogromnego tempa dokonujących się przemian cywilizacyjnych prawo autorskie – a właściwie całe prawo własności intelektualnej –
znalazło się obecnie na rozdrożu. Boryka się ono z zagadnieniami daleko
wykraczającymi poza taką czy inną interpretację poszczególnych postanowień konwencji lub też przypisanie szerszego lub węższego zasięgu wynikającej z nich zasadzie asymilacji. Przyszłość całego dotychczasowego systemu międzynarodowej ochrony własności intelektualnej, którego filarami
są od ponad stu lat konwencje berneńska i paryska1, stoi obecnie pod znakiem zapytania. Zagadnienie to wykracza, rzecz jasna, poza ramy tematu
niniejszej pracy, i to wykracza podwójnie. Po pierwsze dlatego, że dotyczy
nie tylko prawa autorskiego, po drugie – ponieważ ma wymiar ponadnarodowy. Mimo to wydaje się wskazane zamknięcie wywodów poświęconych
sytuacji prawnej twórców obcych w Polsce ukazaniem perspektyw, jakie
rysują się obecnie przed światowym prawem własności intelektualnej, nawet jeśli perspektywy te nie przedstawiają się na razie całkowicie jasno.
Przypomnijmy najpierw w największym skrócie specyficzne cechy wykształconego dotychczas systemu ochrony praw autorskich w stosunkach
międzynarodowych. U jego podłoża leży utrzymywanie się – jurydycznie nieuzasadnionej – dyskryminacji cudzoziemców. Dyskryminacja ta
1

Chodzi o podpisaną w 1883 r. konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej (ze zm.).
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przełamywana jest przede wszystkim na mocy traktatów. Osobliwością
międzynarodowych stosunków autorskich jest brak wykształconych na
szerszą skalę norm kolizyjnych w tej dziadzinie, sławetna „terytorialność”
wyrażająca się w stosowaniu „dla terytorium” danego kraju niemal wyłącznie jego własnego prawa. Drugą stronę tego samego zjawiska stanowi brak
trwałego powiązania prawa autorskiego z jednym systemem prawnym, brak
owego „paszportu, z którym dzieło wyruszałoby w świat” – by użyć obrazowego określenia S. Stewarta2. Zamiast takiego stabilnego łącznika mamy
tu do czynienia z „przysiadaniem” prawa autorskiego „jak ptaka na gałęzi”
we wszystkich państwach, w których dochodzi się jego ochrony – jeżeli sięgnąć do innego dość rozpowszechnionego porównania. Te zakorzenione
od dawna właściwości prawa autorskiego w stosunkach międzynarodowych
spotykały się niejednokrotnie z głosami krytyki, zwłaszcza ze strony przedstawicieli nauki prawa międzynarodowego prywatnego. Ci ostatni uważają
status quo w interesującej nas dziedzinie za dowód jej zacofania czy wręcz
niedorozwoju. K. Siehr pisze o archaicznym stadium rozwoju międzynarodowych stosunków autorskich, przypominającym początki „ogólnego”
prawa międzynarodowego prywatnego w dobie antyku, a przezwyciężonym
w powszechnym prawie cywilnym już w średniowieczu3. Jakkolwiek należałoby się zapatrywać na mniemane zacofanie prawa autorskiego – czy szerzej:
prawa własności intelektualnej w ogólności – w porównaniu z tradycyjnymi
działami prawa prywatnego, faktem jest, że w oparciu o wielkie konwencje
międzynarodowe z tej dziedziny został wypracowany liczący już ponad sto
lat system względnie skutecznej ochrony w stosunkach większości, choć ciągle jeszcze nie wszystkich państw świata. Filarem tego systemu jest zasada
asymilacji – formalnie rzecz biorąc, materialnoprawna, w praktyce jednak
rozwiązująca zarazem już w zarodku ewentualną kwestię kolizyjną poprzez
nakaz zapewnienia twórcom obcym takiej samej pozycji prawnej jak ta,
z której korzystają w danym kraju autorzy będący jego obywatelami.
Jak już była o tym mowa, zasada asymilacji ściśle wiąże się z wzajemnością formalną, a tym samym znajduje się w naturalnej opozycji do wzajemności materialnej. Istota wzajemnej asymilacji polega na rezygnacji z ekwiwalentności ochrony przyznawanej (autorom obcym) i uzyskiwanej (przez
twórców rodzimych – za granicą), a w rezultacie także z zapewnienia
dziełom tego samego poziomu ochrony w różnych państwach. Konwencje zawierają zresztą, jak pamiętamy, pewne klapy bezpieczeństwa mające
2
3

Zob. S. Stewart, International Copyright and Neighboring Rights, London 1983, 3.16.
K. Siehr, Das Urheberrecht in neueren IPR-Kodifikationen, UFITA 1988, z. 108, s. 24.
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zapobiec narastaniu dysproporcji w poziomie ochrony ponad rozsądną
miarę: własne przepisy materialnoprawne oraz (rzadkie) wyjątki od zasady
asymilacji na rzecz wzajemności materialnej. Istnienie mechanizmów korygujących skutki działania zasady asymilacji przy zbyt dużej rozpiętości poziomów ochrony w poszczególnych krajach nie zapobiegało w przeszłości
kontrowersjom i napięciom związanym ze stosowaniem konwencji przez
różnych jej uczestników. W związku z pojawieniem się nowych przedmiotów ochrony i nowych uprawnień, których prawnoautorski status nie był
z góry przesądzony, często dochodziło do prób zastępowania na pewnych
odcinkach przez państwa bardziej zaawansowane pod względem poziomu
ochrony zasady asymilacji – zasadą wzajemności materialnej. Obecnie jednak, jak się wydaje, kontrowersje i konflikty interesów związane z nowymi dobrami intelektualnymi i nowymi korzyściami dla twórców osiągnęły
nową jakość, przez co cały system międzynarodowej ochrony własności
intelektualnej znalazł się w punkcie krytycznym. U schyłku XX w. w dziedzinie tej zaznacza się w coraz większym stopniu ingerencja czynników
ekonomicznych. One to wywierają wpływ na stanowiska ustawodawców,
zwłaszcza niektórych państw, w odniesieniu do własności intelektualnej
i w coraz większej mierze determinują rozwiązania problemu ochrony
w stosunkach międzynarodowych. Prawo własności intelektualnej pojmowane tradycyjnie jako domena ochrony interesów twórczych jednostek
zaczyna ulegać naciskom wpływowych grup interesów i względom polityki ekonomicznej realizowanej przez rządy. Przemożny wpływ czynników
ekonomicznych na metody rozwiązywania problemów ochrony własności
intelektualnej w stosunkach międzynarodowych daje się ostatnio obserwować przede wszystkim w polityce Stanów Zjednoczonych.
Szczególnie ostre konflikty interesów narodowych związanych z ochroną własności intelektualnej zaznaczyły się w ostatnich dziesięcioleciach
w stosunkach między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. W perspektywie międzynarodowej przejawia się to w powstawaniu grup czy też
bloków państw reprezentujących zbliżone – wskutek podobnego poziomu ich rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego – podejście do kwestii
zakresu, intensywności i płaszczyzn ochrony różnych dóbr niematerialnych. Wspomniana polaryzacja stanowisk może być postrzegana jako jeden z aspektów szerszego zjawiska znanego we współczesnym świecie
pod nazwą walki Północy z Południem.
Terenem ścierania się sprzecznych tendencji stała się m.in. OMPI – organizacja administrująca wieloma konwencjami międzynarodowymi z dziedziny własności intelektualnej, a w szczególności konwencjami berneńską
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i paryską. W ramach wspomnianych konwencji poszukuje się od dłuższego czasu kompromisu między interesami krajów rozwiniętych i rozwijających się4. Te pierwsze dążą do rozszerzania zasięgu i podwyższania,
a przynajmniej nieobniżania osiągniętego już poziomu ochrony własności
intelektualnej w stosunkach międzynarodowych, natomiast kraje rozwijające się, z natury rzeczy będące importerami najnowszych technologii
oraz dzieł chronionych prawem autorskim, zmierzają do generalnego
obniżenia wymagań co do minimalnego poziomu ochrony dóbr niematerialnych pochodzenia zagranicznego albo też przyznania im samym
szczególnych przywilejów w tym zakresie. Istniejący system międzynarodowej ochrony własności intelektualnej skłonne są traktować jako
narzędzie dalszego bogacenia się państw bogatych kosztem słabiej
rozwiniętych, pozbawionych wskutek barier ekonomicznych należytego dostępu do najnowszych osiągnięć technologicznych, a tym samym
i szans na zmniejszenie luki dzielącej je od krajów przodujących. Znalezienie kompromisu między tymi dwiema przeciwstawnymi tendencjami jest zadaniem niesłychanie trudnym. Dowodem tego mogą być
niepowodzenia niektórych inicjatyw międzynarodowych uwzględniających dążenia jednej ze „stron” konfliktu między Północą a Południem
w stopniu niemożliwym do zaakceptowania przez państwa należące do
drugiego obozu. Wystarczy tu wspomnieć o fiasku tekstu sztokholmskiego KB z 1967 r. wskutek włączenia do niego protokołu dotyczącego
krajów rozwijających się z jego daleko sięgającymi przywilejami dla tych
państw5 – z drugiej zaś strony o niepowodzeniu planowanej na lata 80.
rewizji konwencji paryskiej zmierzającej do dostosowania jej postanowień
do niektórych żądań grupy państw rozwijających się6.
Próby podkopania systemu ochrony wynikającej z wielkich konwencji
międzynarodowych, a przede wszystkim leżącej u jego podstaw zasady
asymilacji, przybierają różne postaci. Jeśli chodzi o samo prawo autorskie,
niektóre państwa konwencyjne starają się nadać nowym korzyściom dla
twórców taką formę prawną w swych ustawodawstwach wewnętrznych,
aby możliwy do obrony był pogląd o braku obowiązku rozciągnięcia ich
Per. m.in. H. Kunz-Hallstein, The Revision of the International System of the Patent Protection in the Interest of
Developing Countries, IIC 1979, nr 6, s. 649–670; J. Błeszyński, Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie,
Warszawa 1979, s. 42–73; A. Kowalski, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, SM 1989, z. 9, s. 91.
5
Por. w tej kwestii: J. Błeszyński, Konwencja berneńska, s. 55–59.
6
Por. F.K. Beier, One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past,
Present and Future, IIC 1984, nr 1, s. 14–16; H. Kunz-Hallstein, The U.S.-Proposal for a GATT-Agreement
on Intellectual Property and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property [w:] GATT or WIPO?,
Weinheim 1989, s. 77 oraz powołane tam inne prace tegoż autora.
4

Zakończenie: perspektywy – ?

237

na autorów obcych. O zjawiskach tego rodzaju była mowa w rozdz. IV
pracy. Nie są one niczym nowym w długiej historii konwencji berneńskiej
i można by mieć nadzieję, że w miarę stopniowego uznawania nowych rodzajów korzyści przez kolejne państwa zostaną one poddane działaniu zasady asymilacji, a w jeszcze dalszej perspektywie objęte konwencyjnym minimum ochrony. Metoda stopniowego kształtowania się prawnoautorskiego
statusu nowych osiągnięć i uprawnień wymaga jednak czasu. Nie wszystkim
państwom odpowiada droga takiej stopniowej ewolucji. I tak Stany Zjednoczone, zniecierpliwione niejasnym w świetle dotychczasowego systemu
ochrony własności intelektualnej statusem obwodów scalonych, zdecydowały się na przyznanie im w swoim ustawodawstwie wewnętrznym ochrony
sui generis, a rozciągnięcie jej na odpowiednie wytwory zagraniczne uzależniły
od wzajemności materialnej7. Tym samym przesądziły, przynajmniej ze swej
strony, wyłączenie ochrony obwodów z zakresu działania konwencji autorskich oraz konwencji paryskiej8 i uniknęły w ten sposób niekorzystnego
z ich punktu widzenia bilansu działania zasady asymilacji.
Nie zawsze dążenie do ochrony własnych inwestycji kapitałowych
w dziedzinie własności intelektualnej oraz produktów krajowego przemysłu przejawia się „tylko” w zastępowaniu asymilacji wzajemnością materialną, a więc w odmowie ochrony dla dóbr intelektualnych pochodzących
z krajów, w których analogiczne dobra pochodzące z państwa o wyższym
poziomie ochrony nie byłyby chronione. Niekiedy względy ekonomiczne
prowadzą do wymuszania za wszelką cenę ochrony własnych osiągnięć
technologicznych za granicą, choćby inne państwa w ogóle nie przewidywały jeszcze ochrony dóbr lub uprawnień tego rodzaju. Środki prawa prywatnego i mechanizmy działania konwencji z zakresu własności intelektualnej nie zapewniają jednak możliwości wyegzekwowania takich rezultatów.
Dla osiągnięcia ich Stany Zjednoczone posłużyły się więc zupełnie innymi
metodami: sięgnęły po sankcje handlowe przewidziane w § 301 amerykańskiego Trade Act. Sposób ten pozwolił szybko „okiełznać” zagrażające
Dokonało się to na mocy Semiconductor Chip Protection Act z 1984 r. Por. w tej kwestii: T. Dreier
National Treatment, Reciprocity and Retorsion – The Case of Computer Programs and Integrated Circuits [w:]
GATT or WIPO?, Weinheim 1989, s. 70. Zdaniem tego autora (tamże, s. 73) amerykańskie rozwiązanie kwestii ochrony obwodów scalonych bywa uważane za najpoważniejszy cios wymierzony
kiedykolwiek w zasadę asymilacji przez kraj rozwinięty. Por. też głosy krytyczne wyrażane w tej
materii powołane przez U. Joosa i R. Moufanga, A Report on the Second Ringberg-Symposiua [w:] GATT
or WIPO?, Weinheim 1989, s. 20, 40.
8
W maju 1989 r. w Waszyngtonie podpisano specjalny traktat o własności intelektualnej w stosunku do obwodów scalonych. Na temat wcześniejszych prac w tej materii por. J. Błeszyński, Układy
scalone – perspektywy ochrony prawnej, PUG 1987, nr 12, s. 340–343.
7
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interesom amerykańskiego przemysłu, zwłaszcza komputerowego, kraje
Azji Płd.-Wschodniej i zmusił je do wydania przepisów o ochronie software9.
W dodatku programom pochodzenia amerykańskiego zapewniono pozycję uprzywilejowaną w porównaniu z innymi programami pochodzenia
zagranicznego. Można by z tego wyciągnąć wniosek, że tendencji do stosowania wzajemności materialnej może towarzyszyć zastępowanie więzi
wielostronnych – bilateralnymi. Byłby to zatem krok wstecz, jeśli przypomnimy sobie genezę ochrony praw autorskich w stosunkach międzynarodowych. Surowe sankcje ekonomiczne zastosowały ostatnio Stany
Zjednoczone także w stosunku do Brazylii pod zarzutem braku zapewnienia w tym kraju ochrony amerykańskim patentom dotyczącym środków
farmaceutycznych10.
Przykładów opisanej tu strategii Stanów Zjednoczonych nie trzeba
zresztą szukać tak daleko. Kilka miesięcy temu obiektem jej stała się również
Polska. Podpisany 21.03.1990 r., a do dziś nieratyfikowany traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki nałożył na Polskę szereg daleko sięgających zobowiązań w zakresie znacznego rozszerzenia zasięgu oraz podniesienia poziomu ochrony różnego rodzaju dóbr niematerialnych. Realizacja poszczególnych zobowiązań została podporządkowana stosunkowo krótkim, niekiedy
wręcz nierealnym terminom. Dotyczy to w szczególności obowiązku przystąpienia przed 1.01.1991 r. do aktu paryskiego KB. Już dziś wiadomo, że
w odniesieniu do merytorycznych postanowień tego aktu zobowiązanie
to – o ile w ogóle uzyska kiedyś, po ewentualnej ratyfikacji traktatu, charakter wiążący – nie zostanie wykonane w terminie. Zarówno celowość
zaciągnięcia narzuconych stronie polskiej, a brzemiennych w skutki zobowiązań dotyczących ochrony własności intelektualnej, jak i sam tryb podpisania traktatu polsko-amerykańskiego spotkały się z negatywną oceną
w kręgach polskich znawców tej problematyki.
Za granicą drastyczne środki nacisku ekonomicznego stosowane przez
Stany Zjednoczone doczekały się już – i to nawet w języku wystąpień oficjalnych – określenia jako „metoda kija i marchewki”11. Spotkały się one ze
zróżnicowanymi reakcjami w kręgach specjalistów z dziedziny prawa własności intelektualnej. Niektórzy z nich uważają kroki podjęte przez Stany
Zjednoczone za zły przykład i krytycznie odnoszą się do naruszania tradycji prawa własności intelektualnej jako prawa prywatnego, chroniącego
T. Dreier National Treatment…, s. 68.
Zob. informację podaną przez World Intellectual Property Report 1989, nr 2, s. 133.
11
Zob. T. Dreier National Treatment…
9
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interesy jednostek, a zarazem służącego szczytnym celom12. Nie zmienia
to faktu, że owe radykalne – a zdaniem przedstawicieli amerykańskich sfer
przemysłowych i rządowych po prostu pragmatyczne – środki nacisku
ekonomicznego i politycznego okazały się skuteczne z punktu widzenia
interesów potentata, jakim są Stany Zjednoczone.
Nie sposób zamknąć niniejszych uwag bez wzmianki o stosunkowo
niedawnej inicjatywie amerykańskiej, która wywołała poruszenie w świecie
prawniczym. Otóż zniechęcone właściwościami dotychczasowego systemu
ochrony własności intelektualnej opartego na wielkich konwencjach z ich
zasadą jednomyślności, powolnym rozrastaniem się minimum konwencyjnego, brakiem skutecznych metod wcielania ich postanowień w życie,
a przede wszystkim brakiem efektywnego trybu rozwiązywania sporów między ich członkami, Stany Zjednoczone wystąpiły na forum tzw. urugwajskiej
rundy GATT z propozycją objęcia negocjacjami w ramach tej organizacji
także „handlowych aspektów własności intelektualnej” (w skrócie – TRIP).
Efektem owej koncepcji miałoby być zawarcie w przyszłości nowej umowy
międzynarodowej – „Porozumienia GATT w zakresie własności intelektualnej”13. GATT-owska inicjatywa USA spotkała się z szerokim oddźwiękiem
w środowiskach zainteresowanych prawem własności intelektualnej14. Wywołała niezliczone wątpliwości i obawy, ale wzbudziła też zarazem pewne
nadzieje. W toku obrad grupy GATT poświęconych handlowym aspektom własności intelektualnej ujawniły się z całą ostrością konflikty interesów poszczególnych państw i ich ugrupowań, nie zawsze pokrywające się
w pełni z zasadniczą linią podziału na kraje uprzemysłowione i rozwijające
się15. Niniejsze uwagi pisane są niemalże w przeddzień zakończenia rundy
urugwajskiej GATT. Mimo to trudno przewidzieć, czy zamierzone przez
nią cele, a w szczególności porozumienie na odcinku ochrony własności
intelektualnej, zostaną ostatecznie osiągnięte.
Nie jest możliwe choćby samo tylko wyliczenie w tym miejscu wszystkich potencjalnych reperkusji koncepcji „GATT własności intelektualnej”. Bogactwo dotyczących jej problemów, ich ciężar gatunkowy, rozmiar ewentualnych zagrożeń dla istniejącego systemu międzynarodowej
12
Por. U. Joos, R. Moufang, A Report…, s. 20, 34, a zwłaszcza powołane tam (s. 40 i n.) podsumowanie obrad sympozjum przez S. Schrickera i F.K. Beiera.
13
For. na ten temat: H. Kunz-Hallstein, The U.S.-Proposal…, s. 78; R. Faupel, GATT und geistiges
Eigentum, GRUR Int. 1990, z. 4, s. 255–258; A. Kowalski, Światowa Organizacja…, s. 81, 89.
14
Por. m.in. W. Fikentscher, GATT Principles and Intellectual Property Protection [w:] GATT or WIPO?,
Weinheim 1989, s. 101–125; K. Kunz-Hallstein, The U.S.-Proposal…; K. Meesen, Intellectual Property
Rights in International Trade, „Journal of World Trade Law” 1987, nr 3, s. 67–74.
15
Por. R. Faupel, GATT und geistiges…, passim.
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ochrony praw na dobrach niematerialnych – wszystko to znalazło wyraz
w pasjonujących obradach II Sympozjum na Zamku Ringberg w lipcu
1988 r. Uczestnikami jego byli nie tylko przedstawiciele nauki i praktyki
prawa własności intelektualnej, ale także reprezentanci sfer przemysłowych i organów EWG. Sympozjum nie doprowadziło do żadnych „konkluzji” – nie takie zresztą było jego założenie. Posłużyło raczej jako forum
dla prezentacji nowego spojrzenia na pewne problemy oraz wyartykułowania wątpliwości i obaw związanych z propozycją przestawienia ochrony własności intelektualnej na inne tory16. Potwierdziło istnienie dwóch
różnych światopoglądów prawniczych, różnych podejść do zagadnienia
zapewnienia dobrom niematerialnym ochrony w stosunkach międzynarodowych: tradycyjnego, nieco „idealistycznego”, wyrosłego na gruncie
konwencji berneńskiej i paryskiej – i nowego, agresywnie „pragmatycznego”, dającego priorytet trzeźwym kalkulacjom ekonomicznym17. Jakie
będą rezultaty zderzenia się tych dwóch podejść do rozwiązywania problemów dziedziny, w której twórczość splata się z wielkim biznesem, wzloty ludzkiego intelektu z rachunkiem strat lub zysków w skali gospodarki
całego kraju, pokażą najbliższe lata. Badaczowi reprezentującemu tradycyjną, cywilistyczną orientację w odniesieniu do praw na dobrach niematerialnych, z właściwym jej eksponowaniem roli praw podmiotowych jednostek, niełatwo o entuzjazm wobec niektórych nowych trendów rysujących
się w międzynarodowym prawie własności intelektualnej.

16
17

Por. materiały z obrad Sympozjum: GATT or WIPO?, Weinheim 1989, s. 3–160.
Określeń tych używa: T. Dreier, National Treatment…, s. 74.

Wykaz literatury

241

Wykaz literatury
Actes de la conférence intergouvernamentale du droit d’auteur, Genève 1952.
Actes de la Conference de Stockholm de la propriété intellectuelle, Genève 1971.
Bappert W., Wagner E., Internationales Urheberrecht. Kommentar, München 1956.
Bar von Ch., Internationales Privatrecht, Allgemeine Lehren, München 1987.
Bar von Ch., Kollisionsrecht und Sachrecht für internationale Sachverhalte im internationalen Urheberrecht, UFITA 1988, z. 108.
Barta J., Markiewicz R., Schutz der Urheberpersönlichkeitsrechte. Geschichte und Perspektiven,
ZNUJ – PWiOWI 1988, z. 45.
Barta J., Traple E., Wpływ rozwoju techniki i przemian stosunków społecznych na zasadę asymilacji
w konwencji berneńskiej, ZNUJ – PWiOWI 1990, z. 53.
Bartin E., Localisation territoriale des monopoles intellectuels, Clunet 1934, t. LXI.
Battifol H., Lagarde P., Droit international privé, t. I, Paris 1981, t. II, Paris 1983.
Baum A., Die Reziprozität im Brüsseler Text der RBÜ, GRUR 1951, z. 3.
P.K. Beier, One Hundred Years of International Cooperation – The Hole of the Paris Convention in
the Past, Present and Future, IIC 1984, nr 1.
Beier F.K., Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, GRUR Int.
1968, z. 1.
Bergström S., Schutzprinzipien der Berner Übereinkunft nach der Stockholm-Pariser Fassung,
GRUR Int. 1973, z. 6–7.
Błeszyński J., Czas ochrony autorskich uprawnień majątkowych, PiP 1977, nr 2.
Błeszyński J., Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie, Warszawa 1979.
Błeszyński J., Les accords bilatéraux entre 1’URSS et les pays socialistes sur la protection des droits
d’auteurs, ZNUJ – PWiOWI 1979, z. 16.
Błeszyński J., Ochrona programów komputerowych w świetle prawa polskiego, PUG 1987, nr 4–5.
Błeszyński J., Ostatnie redakcje konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych
a prawo wewnętrzne, ZNUJ – PWiOWI 1977, z. 13.
Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988.
Błeszyński J., Układy scalone – perspektywy ochrony prawnej, PUG 1987, nr 12.
Bogsch A., L’article XIX de la Convention Universelle, DA 1953, nr 12.
Bogsch A., Protection of Works of Foreign Origin [w:] Studies on Copyright, t. I, Indianapolis–
New York 1963.
Bogsch A., The Law of Copyright under the Universal Convention, Leyden 1972.
Bogusławski M., The USRR and International Copyright Protection, Moskwa 1979.
Bogusławski M., Woprosy awtorskogo prawa w mieżdunarodnych otnoszenijach, Moskwa 1973.
Bolla P., Article XIX of the Universal Copyright Convention, Cop.Bull 1955, nr 1.
Bolla P., De la Convention Universelle sur la droit d’auteur a une Convention internationale sur lea
droits dits voisins, RdC 1958, III.

242

Wykaz literatury

Boytha G., Reciprocity in International Copyright Law [w:] Questions of International Law, Budapest 1968.
Boytha G., Some Private International Law Aspects of the Protection of Authors Rights, Cop.
1988, nr 10.
Burger P., The New Photocopy Remuneration Provisions and Their Application to Foreign Authors
under International Copyright Law, IIC 1988, nr 3 i 4.
Cigoj S., Der Schutz ausländischer Urheber nach jugoslawischem Recht, UFITA 1986, z. 103.
Cigoj S., Internationalprivatrechtliche Aspekte des Urheberrechts, Festschrift für Karl Firsching,
München 1985.
Cigoj S., Mednarodno pravo osebnih in premożenjskih razmerij, prva kniga, Ljubljana 1984.
Collova T., Tournier J.L., Des sanctions et de la notion de réciprocité dans la Convention
de Berne, DA 1964, nr 1.
La condition, civile des étrangers et les conflits de lois en matière de propriété litteraire et artistique, DA
1937, nr 8.
Curchod F., La Covention de Berne et la loi fédérale sur le droit d’auteur, Lausanne 1969.
Czachórska B., Osoby uprawnione zgodnie z ustawą amerykańską z 4.03.1909 do ujawnienia się
jako copyright owner utworów wydanych przez wydawnictwa polskie, SC t. XXVII.
Czajkowska-Dąbrowska M., Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa 1981.
Ćmikiewicz G., Konwencja powszechna o prawie autorskim, ZNUJ – PWiOWI 1977, z. 13.
Desbois H., La Convention universalle de Geneve et la Convention de Berne, DA 1955, nr 9.
Desbois H., Le droit d’auteur en France, Paris 1978.
Desbois H., Les droit d’auteur et le droit international privé français [w:] Eranion G. Maridakis,
Ateny 1964.
Desbois H., Propriété litteraire et artistique [w:] Dalloz – Encyclopédie juridique. Répertoire de droit
international, t. II, Paris 1969.
Desbois H., Françon A., Kerever A., Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits
voisins, Paris 1976.
Desjeux X., Le champ d’application de la Convention de Berne revisée à Stockholm le 14 julllet 1967,
DA 1968, nr 9.
Dietz A., Germany [w:] International Copyright Law and Practice, red. M. Nimmer, P. Geller,
New York 1988.
Dock M.C., Convention universelle sur le droit d’auteur [w:] Juris-Clasaeur-Propriété litteraire et
artistique, fasc. 24, 1974.
Drobnig U., Originärer Erwerb und Übertragung von Immaterialgüterrechten im Kollisionsrecht, RabelsZ 1976, nr 40.
Durrande S., La notion de publication dans les conventions internationales, RIDA 111, 1982.
Edelman B., Droits d’auteur et droits voisins. Loi No 85–660 du 3 juillet 1985, Paris 1987.
Ereciński T., Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1981.
Faupel R., GATT und geistiges Eigentum, GRUR Int. 1990, z. 4.
Ficsor M., Developpement et objectifs de la gestion ccllective des droits des auteurs, DA 1985, nr 10.
Flechsig N., Die Bedeutung der urheberrechtsgesetzlichen Übergangsbestimmungen für den Urheberschutz ausländischer Werke, GRUR Int. 1981, z. 12.
Flechsig H., Rückwirkung der RBÜ und einschlägiges Urheberrecht des Schutzlandes, GRUR Int.
1984, z. 1.
A. Françon, À propos d’une éventuelle modification de l’article 4 al. (3) de la Convention de Berne sur
le pays d’origine de l’oeuvre publiée, DA 1963, nr 2.
Françon A., La loi du 8 juillet 1964 sur l’application du principe de réciprocité en matière de droit
d’auteur, RCdDIP 1965, nr 2.

Wykaz literatury

243

Françon A., Propriété litteraire et artistique [w:] Juris-classeur de droit international, vol. VII, fasc.
563 B, 1966.
Françon A., Réciprocité [w:] Dalloz – Encyclopédie juridique. Répertoire de droit international, t. II,
1969.
Gamm von O., Urheberrechtsgesetz. Kommentar, München 1968.
GATT or WIPO? (red. F.K. Beier, G. Chricker), Weinheim 1989.
Gaudrat P., La protection des logiciels, RIDA 128, 1986.
Ginsburg J., Kernochan J., One Hundred and Twe Years Later: The US Joints the Berne Convention, Columbia – VLA Juournal of Law and the Arts 1989, nr 1.
Gilas J., Standard traktowania narodowego, PiP 1974, nr 8–9.
Glücksmann A., Das Urheberrechtsgesetz und die internationalen urheberrechtlichen Abkommen,
Neue Justiz 1965, nr 21.
Goldbaum W., Boris Pasternaks „Doktor Schiwago” und der Internationale Urheberschutz, UFITA
1959, z. 29.
Goldbaum W., Verfall und Auflösung der sogenannten Berner Union und Übereinkunft zum Schutz
von Werken der Literatur und Kunst, Berlin 1959.
Gołąb S., Ustawa o prawie autorskim z dnia 29.03.1926 r. z materiałami, Warszawa 1938.
Gothot P., Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé, RCdDIP 1971, vol. 60.
Grossenbacher R., Die Entwicklung des Welturheberrechtsabkommens im Hinblick auf den Beitritt
der Sowjetunion, Köniz 1977.
Grzeszak T., Droit de suite – koncepcja i perspektywy, NP 1987, nr 5.
Grzybowski S., Autorskie prawo [w:] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, t. I, Warszawa
1931.
Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957.
Grzybowski S., Powszechna konwencja o prawie autorskim na tle prawa polskiego, ZNUJ
– PP 1963, z. 10.
Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.
Hay P., Comments on Self-Limited Rules of Law in Conflicts Methodology, AJCL 1982, vol. 30,
supplement.
Henneberg I., Le contenu de la protection conventionelle selon l’Acte de Stockholm de la Convention
de Berne, DA 1968, nr 7.
Hoffmann W., Das Gesetz über Vermittlung von Musikaufführungsrechten vom 4 Juli 1933 und die
Berner Übereinkunft, UFITA 1933, t. VI.
Hoffmann W., Die Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst von
9 September 1986, Berlin 1935.
Holleaux G., Nota do wyroku Sądu Kasacyjnego z 22.12.1959 r., RIDA 28, 1960.
Ilosway T., La comparaison des delais dans la Convention universelle sur 1e droit d’auteur, Da 1958,
nr 1.
Jakubowski J., Pojęcie terytorialności w nauce międzynarodowego prawa prywatnego, maszynopis
pracy doktorskiej, 1960 (złożony w Bibliotece SGH).
Jakubowski J., Prawo międzynarodowe prywatne, Warszawa 1984.
Jakubowski J., Refleksje nad wieloznacznością pojęcia terytorialności w teorii międzynarodowego prawa
prywatnego, SC t. III, 1963.
Joubert C., L’application des actes successife de la Convention d’Union de Bern, RIDA 58, 1968.
Kahn-Freund O., General Principles of Private International Law, Leyden 1976.
Karnell G., Die verschiedenen Fassungen der Berner Übereinkunft, GRUR Int. 1968, nr 2.
Karnell G., Les relations entre les auteurs et les organismes chargés de la gestion de leurs droits, DA
1986, nr 2.

244

Wykaz literatury

Katzenberger P., Wechsel der Anknüpfungspunkte im deutschen und internationalen Urheberrecht,
GRUR Int. 1973, z. 6–7.
Kawecki A., Uprawnienia majątkowe cudzoziemców w zakresie wynalazczości pracowniczej w Polsce
[w:] Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym, Warszawa 1983.
Kegel G., Die selbstgerechte Sachnorm [w:] Gedächtnisschrift für A. Ehrenzweig, Karlsruhe 1976.
Kegel G., Internationales Privatrecht, München 1971.
Keller M., Siehr K., Allgemeine Lehre des internationalen Privatrechts, Zürich 1966.
Keplinger M., Authorship in the Information Age. Protection for Computer Programs Under the
Berne and Universal Copyright Conventions, Cop. 1985, nr 3.
Kerever A., La loi du 3 juillet 1985 et la protection des étrangers, RIDA 133, 1987.
Kernochan J., One Hundred and Twe Years Later: The US Joints the Berne Convention, Columbia
– VLA Juournal of Law and the Arts 1989, nr 1.
Khadjavi-Gontard B., Der Grundsatz der Inländerbehandlung im internationalen Urheberrecht,
Berlin 1977.
Knap K., Autorský zakon a predpisy souvisici. Kommentar, Praha 1982.
Knap K., Die Regel des Schutzfristenvergleiches im internationalen Urheberrecht [w:] Festschrift für
G. Roeber zum 10 Dezember 1981, Freiburg 1982.
Knap K., Kunz O., Mezinárodni právo autorské, Praha 1981.
Kopff A., Ochrona programów komputerowych w prawie obowiązującym i na tle projektu ustawy
o prawie autorskim [w:] Własność przemysłowa w transferze technologii, Warszawa 1989.
Kopff A., Ochrona praw twórcy, ZNUJ – PP 1978, z. 81.
Kopff A., Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, ZNUJ – PWiOWI 1988, z. 46.
Kosik J., Zagadnienia prawa rzeczowego w prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r., Wrocław 1976.
Koumantos G., La notion de publication dans la Convention de Berne, RIDA 44, 1964.
Koumantos G., Les droit d’auteur et la rémunération équitable, GRUR Int. 1983, z. 6–7.
Koumantos O., Private International Law and the Berne Convention, Cop. 1988, nr 10.
Koumantosa G., Sur le droit international privé du droit d’auteur, DdiA 1979, nr 2–3.
Kowalski A., Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, SM 1989, z. 9.
Kropholler J., Internationales Einheitsrecht, Tübingen 1975.
Kunz-Hallstein H., The Revision of the International System of the Patent Protection in the Interest
of Developing Countries, IIC 1979, nr 6.
Ladas S., The International Protection of Literary and Artistic Property, New York 1938.
Lagarde P., La réciprocité en droit international privé, RdC 1977/I.
L’article 7 de la Convention de Berne revisée et la future Conférence de Rome, DA 1926, nr 5.
Lemhöfer B., Die Beschränkung der Rechtsvereintlichung auf internationale Sachverhalte, RabelsZ
1960, z. 3–4.
Level P., Clausa d’assiiallation aux nationaux [w:] Dalloz – Encyclopédie juridique. Répertoire de droit
international, t. I, Paris 1968.
Lipstein K., Offentliches Recht und internationales Privatrecht [w:] Internationales Privatrecht. Internationales Wirtschaftsrecht, Köln 1985.
Ludwiczak W., Międzynarodowe prawo prywatne, Warszawa 1979.
Mackensen J., Der Verlagsvertrag im internationalen Privatrecht, München 1965.
Majoros F., Les arrangements bilateraux en matière de droit d’auteur, Paris 1971.
Majoros F., Urheberrechtsabkommen zwischen der UdSRR und ihren Nachbarn seit 1967, OR
1979, nr 1.
Mann F., Kollisionsnorm und Sachnorm mit abgrenzendem Tatbestndsmerkmal [w:] Funktionswandel
der Privatrechtsinstitutionen – Festschrift für L. Raiser, Tübingen 1974.

Wykaz literatury

245

Markiewicz R., Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Kraków 1984.
Martiny D., Verletzung von Immaterialgüterrechten la internationalen Privatrecht, RabelsZ 1976,
nr 2.
Masouyé C., Guide de la Convention de Berne, Genève 1978.
Matwiejew J., Mieżdunarodnyje konwencji po awtorskomu prawu, Moskwa 1975.
Mayer P., Droit international privé, Paris 1983.
Mc Connell G., The Effect of the Universal Copyright Convention on the Other International Conventions and Arrangements, Copyright Law Symposium nr 9, 1956.
Meesen K., Intellectual Property Rights in International Trade, „Journal of World Trade Law”
1987, nr 3.
Modrzejewski E., Wybrane zagadnienia prawa autorskiego, Katowice 1969/1979.
Möller M., Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights, Cop. 1988, nr 11.
Nawrocki B., Dwustronne porozumienie polsko-radzieckie dotyczące wzajemnej ochrony praw autorskich, PUG 1977, nr 4–5.
Nawrocki B., Pojęcie publikacji dzieła muzycznego w prawie autorskim, ZSUŁ – NH-S 1963,
seria I, z. 28.
Nawrocki B., Przystąpienie PRL do konwencji powszechnej z 1971 r. w sprawie międzynarodowej
ochrony praw autorskich, PUG 1977, nr 3.
Nawrocki B., La modification de la législation sovietique, DdiA 1973, nr 2.
Neuhaus P., Die Grundbegriffe des internationalen Privatrechts, Berlin 1962.
Neuhaus P., Freiheit und Gleichheit im internationalen Immaterialgüterrecht, RabelsZ 1976, z. 40.
Newcity M., Copyright Law in the Soviet Union, New York 1978.
Niboyet J.P., La notion de la réciprocité dans les traités diplomatiques de droit international privé,
RdC 1935/II.
Niboyet J.P., Traité de droit international privé français, t. II, Paris 1951.
Nimmer M., Who Is the Copyright Owner When Laws Conflict, GRUR Int. 1973, z. 6–7.
Nimmer M., Nimmer on Copyright, t. I, New York 1988.
Nordemann W, Le droit de suite dans l’article 14ter de la Convention de Berne et dans la loi sur le
droit d’auteur de la République fedérale d’Allemagne, DA 1977, nr 12.
Nordemann W., Zur Ermittlung des Ursprungslandes nach der RBÜ, GRUR Int. 1983, z. 6–7.
Nordemann W., Vinck K., Hertin P., Droit d’auteur international et droits voisins, Bruxelles
1983.
Nova de R., Conflits des lois et normes fixant leur propre domaine d’application [w:] Mélanges
J. Maury, 1960.
Ostertag F., La Convention de Berne et le droit national, DA 1941, nr 3.
Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 168; A. Szpunar,
Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1987.
Plaisant R., Droit international [w:] Juris-Classeur-Propriété litteraire et artistique, fasc. 21, 1970.
Popiołek T., Normy prawa prywatnego międzynarodowego w konwencjach o ochronie praw autorskich,
PiP 1979, nr 9.
Popiołek W., Prawo właściwe dla praw autorskich, „Studia Iuridica Silesiana” 1977, z. 2.
Popiołek W., Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, ZNUJ –
PWiOWI 1982, z. 30.
Popiołek W., Znaczenie przepisów o „bezpośrednim działaniu” w zakresie eksportu kompletnego
obiektu [w:] Zagadnienia prawne eksportu kompletnych obiektów przemysłowych, Katowice
1980.
Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane (red. S. Grzybowski, A. Kopff), Warszawa 1978.

246

Wykaz literatury

Püschel H., Internationales Urheberrecht, Berlin 1982.
Raape L., Internationales Privatrecht, Berlin 1961.
Rabel E., The Conflict of Laws. A Comparative Study, vol. IV, Ann Arbor 1958.
Ricketson S., The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886–1986,
London 1987.
Rigaux F., Droit international privé, Bruxelles 1968.
Ringer B., Rapports entre deux text es de la Convention Universelle sur le droit d’auteur, Revue de
l’UER 1971, nr 1.
Ringer B., Flacks L., Applicability of the Universal Copyright Convention to Certain Works in the
Public Domain in Their Country of Origin, BCS 1980, nr 3.
Ritterman S., Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937.
Ritterman S., Rozwój licencji przymusowej w polskim prawie patentowym i autorskim, ZNUJ – PP
1959, z. 6.
Sandrock O., Die kollisionsrechtliche Behandlung der Deliktshaftung bei der Yerletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten [w:] Vorschlage und Gutachten zur Reform des deutsches
internationalen Privatrechts der ausservertraglichen Schuldverhältnisse, 1983.
Schack H., Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht – aus der Sicht des Kollisionsrechts,
GRUR Int. 1985, nr 8–9.
Schack H., Zur Anknüpfung des Urheberrecht im internationalen Privatrecht, Berlin 1979.
Schönherr F., On the Interpretation of Article 5(2) of the Berne Convention, Taking as an Example
the Greek Antipiracy Law of July 15, 1980, DA 1981, nr 11.
Siehr K., Das Urheberrecht in neueren IPR-Kodifikationen, UFITA 1988, z. 108.
Simon-Depitre M., Introduction à 1’etude de la condition des étrangers en France [w:] Juris-classeur
de droit international, vol. VI, fasc. 523, 1950.
Simon-Depitre M., Les règles materielles dans le conflit de lois, RCdDIP 1974.
Skubiszewski K., Glosa do postanowienia SN z 25.08.1987 r., I PRZ 8/87, PiP 1989, nr 6.
Skubiszewski K., Konflikt normy krajowej z międzynarodową, PiP 1979, nr 12.
Skubiszewski K., Konstytucyjne ujęcie stosunku prawa polskiego do prawa międzynarodowego, PiP
1987, nr 10.
Sołtysiński S., Prawo właściwe dla licencji patentowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym, RPEiS 1987, z. 2.
Sołtysiński S., Recenzja podręcznika M. Pazdana pt. „Prawo prywatne międzynarodowe. Zarys wykładu”, PiP 1988, nr 11.
Sołtysiński S., Ochrona prawna programów komputerowych [w:] Własność przemysłowa w transferze
technologii, Warszawa 1989.
Spaić V., Teorija autorskogo prava i autorsko pravo u SFRJ, Zagreb 1983.
Spector D., Implications of United States Adherence to the Berne Convention, EIPR 1989, nr 5.
Spoendlin K., Das internationale Schutz des Urhebers, UFITA 1988, z. 107.
Steindorf E., Sachnormen im intemationalen Privatrecht, Frankfurt 1958.
Stellungsnahme des Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und
Wettbewerbsrecht zum Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des internationales Privatrechts
(ausservertragliche Schuldverhältnisse und Sachen), GRUR Int. 1985, z. 2.
Stewart S., International Copyright and Neighboring Rights, London 1983.
Steup E., The Rule of National Treatment for Foreigners and Its Application to the New Benefits for
authors, BCS 1978, vol. 25, nr 4.
Stojanović M., Protection legale d’oeuvres etrangeres, DdiA 1985, nr 2.
Szaszy I., Private International Law in the European Poeple’s Democracies, Budapest 1964.
Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.

Wykaz literatury

247

Tomaszewski M., Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych a prawo prywatne międzynarodowe, PiP 1970, z. 12.
Tournier J.L., Joubert C., Gestion collective et droit de la concurrence, DA 1986, nr 3.
Trammer H., O tak zwanych „jednostronnych normach” międzynarodowego prawa prywatnego, SC
t. II, Kraków 1963.
Troller A., Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht in gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel 1952.
Troller A., Das Welturheberrechtsabkommen, RabelsZ 1954, nr 1.
Troller A., Die Reziprozität im Brusseller Text der Revidierten Berner Übereinkunft, GRUR Int.
1950, z. 6.
Uchtenhagen U., Technical Problems in Collective Administration of Authors Rights, Cop. 1986, nr 1.
Ulmer E., Das Folgerecht und seine Qualifikation im internationalen Urheberrecht, RaoelsZ 1973,
t. XXXVII.
Ulmer E., Der Vergleich der Schutzfristen im Welturheberrechtsabkommen, GRUR Int. 1960, z. 2.
Ulmer E., Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [w:] Internationales Privatrecht – Internationales Wirtschaftsrecht, Köln 1985.
Ulmer E., Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte im internationalen Privatrecht, RabelsZ 1977,
nr 3.
Ulmer E., Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Luxemburg 1978.
Ulmer E., Originalwerk und Bearbeitung im internationalen Urheberrecht, GRUR 1964, nr 12.
Ulmer E., Urheber- und Verlagsrecht, Berlin 1980.
Ulmer E., Zur Schutzdauer ausländischer Werke in der Bundesrepublik Deutschland und Osterreich,
GRUR Int. 1983, z. 2.
Ungerne-Sternberg von J., Die Wahrnehmungspflicht der verwertungsgesellschaften und die Urheberrechtskonventionen, GRUR Int. 1973, z. 2.
Urheberrecht. Komsentar (red. G. Schricker), Müchen 1987.
Urheberrecht Österreichischen Gesetze (red. R. Dittrich), Wien 1988.
Van Hecke G., Principes et méthodes de solution des conflts de lois, RdC 1968, t. I, Leyden 1970.
Vaver D., The National Treatment Requirements of the Berne and Universal Copyright Conventions,
IIC 1986, nr 5 i 6.
Virally M., Le principe de réciprocité dans le droit international contemporain, RdC 1977/III.
Vischer F., Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem Schweizerischen
IPR-Gesetzentwurf, GRUR Int. 1987, z. 10.
Walaszek B., Sośniak M., Zarys prawa międzynarodowego prywatnego, Warszawa 1973.
Walter M., La liberté contractuelle dans le domaine du droit d’auteur et les conflits de loi, RIDA 87, 1976.
Walter M., Le principe du traitement national et le récent dévelloppemnt du droit d’auteur [w:] Rapport
sur le 56 congrès de l’ALAI, Berne 1987.
Wiszniewska I., Zastosowanie obcego prawa antykartelowego w szwajcarskim międzynarodowym prawie prywatnym, ZNUJ – PWiOWI 1983, z. 33.
Wiśniewski A., Umowa wydawnicza. Komentarz–przepisy, Warszawa 1979.
Zoll F., Polska ustawa o prawie autorskim i konwencja berneńska, Warszawa 1926.
Zoll F., Prawo cywilne w zarysie, t. II, Kraków 1947.
Zweigert K., Puttfarken H., Zum Kollisionrecht der Leistungaschutzrechte, GRUR Int. 1972, nr 9.

248

Wykaz literatury

Wykaz literatury

249

Table of Contents

List of abbreviations .............................................................................................13
Introduction ....................................................................................................................................15
Chapter I. The rules of the status of alien authors:
A comparative oversight ....................................................................17
1. Introductory remarks: genesis of the alien authors’ discrimination .17
2.	The status of alien authors in chosen copyright legislations ..............22
a.	France .......................................................................................................22
b.	Germany ..................................................................................................30
c.	The United States of America .............................................................36
d.	The Soviet Union ...................................................................................43
3.	The legal nature of rules of law discriminating alien authors ............47
4.	The reasons of alien authors’ discrimination and attempts to
justify it by the legal doctrine ....................................................................58
a. Historical, political end economic background of
discrimination ..........................................................................................58
b.	The principle of territoriality – the juridical justification of
discrimination? ........................................................................................62
Chapter II. The status of alien authors in Polish
law of copyright (internal legislation) ...................77
1. Legal nature of the rule of law included in the art. 6 of Cop.Act
1952 ...............................................................................................................77
2. Statutory conditions of protection ..........................................................80
a. Copyright Act 1926 ................................................................................80
b. Copyright Act 1952 ................................................................................83
3. Protection of the alien authors’ moral rights: Copyright Act and
the Civil Code ..............................................................................................96

250

Wykaz literatury

4. Assimilation as a determinant of contents of the alien authors’
protection ...................................................................................................102
Chapter III. International conventions as the
grounds of the alien authors’ protection in
Poland – their scope and mutual relations ............107
1.	External limits of the conventions – the conditions of protection ...109
a.	The Berne Convention ........................................................................109
b.	The Universal Copyright Convention ..............................................117
c.	The bilateral agreements .....................................................................123
2. Internal limits of the conventions – the work’s country of origin ..124
a.	The Berne Convention ........................................................................126
b.	The Universal Copyright Convention ..............................................132
3.	Temporal limits of protection ................................................................136
a.	The Berne Convention ........................................................................136
b.	The Universal Copyright Convention ..............................................141
c.	The bilateral agreements .....................................................................145
4. Mutual relations within the international copyright conventions to
which Poland is a party (chosen aspects) ..............................................148
a. Application of the convention in case of the divergence of
texts .........................................................................................................149
b.	Bilateral agreements and multilateral conventions .........................152
Chapter IV. The assimilation of alien authors
with the Polish ones according to the
international conventions ......................................................159
1.	The principle of national treatment – genera remarks ......................159
a.	The assimilation and the formal reciprocity ....................................160
b.	The assimilation and the choice of law ............................................163
2. Limits of national treatment in the conventions; the principle
of assimilation and the other grounds of protection ........................174
a.	The assimilation and the ius conventionis .............................................175
b.	The assimilation and the material reciprocity ..................................182
3.	The scope of the national treatment; assimilation and the new
technologies applied to multiplication and dissemination
of works .....................................................................................................191
a. A general outline of the problem ......................................................192
b.	The conventions’ notion of work and the scope of national
treatment ................................................................................................197

Wykaz literatury

251

c.	The conventions’ notion of the authors’ rights and the scope
of national treatment ...........................................................................204
Chapter V. Selected practical aspects of national
treatment ..............................................................................................213
1.	The rules of cooperation of authors’ societies in international
relations .......................................................................................................214
2.	The rules of alien authors’ treatment in the practice of ZAiKS .....222
Conclusions and perspectives – ? .....................................................................233
Bibliography .........................................................................................................241

Niniejsza 252
książka stanowi przedruk monografii,
która ukazała się w 1991 r. Praca „Sytuacja prawna autorów
Wykaz literatury
obcych w Polsce” stanowi wyjątkową nie tylko w polskiej literaturze próbę kompleksowego spojrzenia na wskazaną w tytule problematykę. Mimo upływu lat od ukazania się pierwszego wydania książki oddziaływanie
monografii na współczesne rozumienie zasady terytorialności jest wciąż istotne i odczuwalne. Poglądy Autorki,
kwestionujące wrodzoną terytorialność prawa autorskiego, są nadal przedmiotem inspiracji. Przekonanie, że
brak rozszerzenia się ochrony autorskiej na terytoria innych państw jest efektem tzw. prawa obcych (tzn. krajowych norm merytorycznych dyskryminujących obcych autorów) stanowi przedmiot niesłabnącego zainteresowania kolejnych generacji prawników. Nowatorski oraz ponadczasowy charakter pracy M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej
skłonił w związku z tym wydawcę książki – Stowarzyszenie Naukowe
– do przygotowania
reprintu, który oddajemy w ręce Szanownego Czytelnika. W porozumieniu z Autorką został opracowany w nowej
szacie graficznej, którą jako wydawca mamy przyjemność Państwu zaprezentować. Na decyzję o wznowieniu
wpłynął ponadto fakt, że niewielki nakład pierwszego wydania książki czyni ją obecnie bardzo trudno dostępną.
Prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska swoją pracę naukową związała z Uniwersytetem Warszawskim. Jest
autorką wielu prac naukowych, przede wszystkim z zakresu prawa autorskiego (monografii, glos, rozdziałów
w opracowaniach zbiorowych, w tym w Systemie prawa prywatnego, t. 13 oraz w komentarzu do ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych pod red. J. Barty i R. Markiewicza). Cechą jej twórczości jest spojrzenie na
problematykę prawa własności intelektualnej przez pryzmat tradycyjnych konstrukcji cywilistycznych. W 1981 r.
nakładem Wydawnictwa Prawniczego ukazała się jej rozprawa doktorska pod skróconym tytułem „Rozpowszechnianie utworów przez radio”. Za pracę habilitacyjną, którą stanowiło pierwsze wydanie niniejszej książki,
przyznano jej I nagrodę w XXV konkursie „Państwa i Prawa”. W 2013 r. otrzymała tytuł profesora nauk prawnych.
Pod jej opieką naukową przeprowadzono kilka pomyślnie zakończonych przewodów doktorskich. Jest recenzentem w licznych postępowaniach związanych z awansami naukowymi.
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