
 
 

 

 

KONRAD GLIŚCIŃSKI

Znamienne objawy umoralnienia prawa
polskiego
Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że również na ziemiach polskich wykształ-
cił się system przywilejów. Podobnie jak w innych częściach Europy służył o w grun-
cie rzeczy wydawcom. Za najstarszy uchoǳi ten wydany przez Fryderyka Jagiellończyka
w ¹. Jednak sięganie do tak zamierzchłej historii wydaje mi się w kontekście polskim
niecelowe². Na ǳisiejszy kształt ustawy autorskiej największy wpływ miały wspominane
wcześniej porządki prawne ancuski i niemiecki. W tym miejscu wypada jednak bliżej
prześleǳić dyskusje, jakie toczono nad projektem pierwszej polskiej ustawy o prawie
autorskim z dnia  marca  roku.

Żeby jednak nie wywołać wrażenia, jakoby polska refleksja nad prawem autora naro-
ǳiła się z próżni w okresie mięǳywojennym, trzeba powieǳieć, że podobnie jak w in-
nych krajach europejskich, tak i w Polsce toczono dyskusje na temat istoty i natury prawa
autorskiego. W drugiej połowie XIX wieku w naszym piśmiennictwie prawniczym po-
sługiwano się określeniem własności li era kiej i ar ys y nej, rozumianej jako „odǳielny
roǳaj własności”³. W braku ustawodawstwa szczególnego orzecznictwo sądowe starało
się wykorzystywać ogólną definicję własności. Z tych właśnie przyczyn senat warszaw-
ski w sporze dotyczącym popiersia Mickiewicza powołał się właśnie na prawo własności
i przyznał odpowiednie wynagroǳenie jego twórcy⁴. Taki stan rzeczy wynikła z faktu, iż
sama koncepcja prawa autorskiego zarówno u nas, jak i w innych krajach nie była jeszcze
w pełni rozwinięta⁵. Dopiero z czasem zaczęto używać określenia prawo au ors wa lub
wprost prawo au orskie. To ostatnie zostało użyte m.in. w § konwencji literacko-arty-
stycznych, zawartych przez Rosję z Francją w  roku⁶. Dopiero wtedy ten sam senat,
opierając się na wspomnianej konwencji, uznał, „że prawo płodów umysłowych i ar-
tystycznych, znane pod nazwiskiem własności, pod określenie własności, art.  kod.
cyw. objęte, podciągnąć się nie a, lecz stanowi s eg lnego ro aju s osunek prawny,
który podług szczególnych przepisów i mięǳynarodowych statutów […] oceniony być
powinien”⁷. Zdaniem J. J. Litauera od tego momentu termin prawo au orskie zaczyna
dominować, wypierając określenie własności literackiej i artystycznej⁸. Nie można jed-
nak zapominać, że w  roku na terytorium Królestwa Polskiego rozciągnięto rosyjskie
przepisy o cenzurze, w których to posługiwano się terminem własności do utworów na-
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uki, literatury i sztuki, a które obowiązywały do czasu wprowaǳenia w  roku ustawy
o prawie autorskim⁹. Z naukowego punktu wiǳenia przełomową jednak była rozprawa
S. Markiewicza z roku . Autor opisał w niej istotę prawa autorskiego nie jako roǳaju
prawa własności, ale jako zupełnie odrębną w kategorię praw sui generis¹⁰:

„Prawa autorskie nie mogą być uważane ani za prawa rzeczowe
w ścisłym znaczeniu, ani za prawa osobiste, czyli nie daǳą się podciągnąć
pod żadną z dwóch kategorii, na które cywiliści prawa majątkowe w ogóle
ǳielić zwykli. Z prawami rzeczowymi mają one to tylko wspólne, że są
absolutne, tj. mają sobie zapewnioną obronę przeciwko każdemu
gwałcicielowi. Ale natura ich obiektu nie dopuszcza, ażeby prawa te,
jakkolwiek absolutne, uważane mogłyby być za prawa rzeczowe, które
muszą się odnosić do materialnego przedmiotu. Nie pozostaje tedy nic
innego, jak przyznać, że w systemie praw cywilnych, jakim go do nas
prawo rzymskie przyniosło, nie ma miejsca na prawa autorskie. Skoro
jednak słuszność i interes społeczeństwa wymagają ich uznania, należy im
w rzęǳie praw uznanych wyznaczyć nowe, osobne miejsce”¹¹.

Z kolei inny prawnik, M. Glucksberg, również odrzucając koncepcję własnościową
oraz koncepcję przywilejów, próbował przekonywać do teorii osobistej pra y au orskiej.
Jego zdaniem „autor nie jest właścicielem, ani pracownikiem. […] Stosunek więc auto-
ra do społeczeństwa winien być uregulowany na podstawie zasad, wiążących właściciela
kapitału z pracownikiem. Razem z Lafferrierem nie waham się twierǳić, że mężowie
genialni pracują dla swojego społeczeństwa, dla luǳkości całej, w imię postępu teraź-
niejszości i przyszłych wieków: to są wyłącznie ich ǳieǳice. Bez wątpienia powinniśmy
uczynić ustępstwo w interesie roǳin autorów i artystów, dla zabezpieczenia ǳieciom
tych sławnych luǳi użytkowania z dochodów, z wydawnictw ich ǳieł pochoǳących,
chociaż ustępstwo to nie wynika z natury praw, przysługujących ich spadkobiercom”¹².

Na zakończenie tej części głos oddać należy również J. J. Litauerowi, ǳięki którego
wysiłkom powstały zbiory ustawodawstw autorskich. Sam bowiem dostrzegał, że zebrane
materiały źródłowe mogą być przydatne „przy zakładaniu fundamentów polskiego usta-
wodawstwa autorskiego”¹³. Jego zdaniem:

„prawo autorskie […] ma charakter maj kowy, ale też i osobis y, a nawet spo e ny,
ǳięki czemu właśnie wyłączona jest wieczystość tego prawa”¹⁴.

„ , -
”¹⁵

Historia pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim zaczyna się  czerwca , kiedy
to, na mocy art.  Traktatu Wersalskiego, II Rzeczpospolita zobowiązała się przystąpić
do Konwencji Berneńskiej¹⁶.  stycznia  r. Polska podpisała konwencję, realizu-
jąc w ten sposób po raz pierwszy zaciągnięte przez siebie zobowiązania mięǳynarodowe
z ǳieǳiny praw na dobrach niematerialnych¹⁷. Zaraz po tym fakcie J. J. Litauer podczas

⁹J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w r les wie olskim, Warszawa , s. . [przypis
autorski]

¹⁰J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w r les wie olskim, Warszawa , s. . [przypis
autorski]

¹¹Cyt. za: W. Dbałowski, J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w ols e, Warszawa , s. .
[przypis autorski]

¹²Cyt. za: W. Dbałowski, J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w ols e, Warszawa , s. .
[przypis autorski]

¹³J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w r les wie olskim, Warszawa , s. . [przypis
autorski]

¹⁴J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w r les wie olskim, Warszawa , s. . [przypis
autorski]

¹⁵Przesmycki, [w:] a eria y komisji ko y ka yjnej e ypospoli ej olskiej, [w:] S. Gołąb, s awa o prawie
au orskim nia mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]

¹⁶W. Dbałowski, J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w ols e, Warszawa , s. . [przypis
autorski]

¹⁷S. Gołąb, s awa o prawie au orskim nia mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis
autorski]

Znamienne objawy umoralnienia prawa polskiego 



prac Komisji Kodyfikacyjnej poświęconych przyszłemu prawu autorskiemu wytknął, że
do konwencji Polska przystąpiła bez zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń i co gorsza bez
jakichkolwiek konsultacji z Komisją Kodyfikacyjną. Wobec tego wszelka dyskusja nad
tym, jakie zastrzeżenia powinny być zgłoszone przy przystępowaniu do konwencji w in-
teresie autorów i społeczeństwa, była oczywiście spóźniona. Tym barǳiej podkreślał, że
„nie pozostaje nic innego, jak tylko dostosować przyszłą ustawę do konwencji, mając na
szczególnej uwaǳe te punkty, co do których powinny były nastąpić zastrzeżenia”¹⁸. Do
tego stanowiska przyłączyła się i sama Komisja Kodyfikacyjna, wyrażając żal z powodu
braku wprowaǳenia jakichkolwiek zastrzeżeń do Konwencji Berneńskiej¹⁹. Zaś jeden
z jej członków stwierǳił nawet, że „wobec tak szkodliwego dla polskiej umysłowości
aktu, jak podpisanie konwencji berneńskiej bez zastrzeżeń, wskazane jest, aby Komisja
Kodyfikacyjna wystosowała memoriał do Ministerjum kultury i sztuki oraz do Marszałka
Sejmu, zwracając w nim uwagę na szkodliwość powyższego przystąpienia”²⁰.

Pierwsza dyskusja nad kształtem przyszłego prawa autorskiego odbyła się w dniu 
maja  roku w Warszawie i była poświęcona zasadom prawa autorskiego. Miesiąc
wcześniej sekcja prawa cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej powierzyła opracowanie pro-
jektu ustawy o prawie autorskim swoim członkom: F. Zollowi jako referentowi i J. J.
Litauerowi jako koreferentowi.

Swoje poglądy prof. Fryderyk Zoll wyłożył najpierw w Zasa a na k ry ma po
lega je noli e polskie rawo u orskie²¹, a następnie w opracowanym przez siebie ro
jek ie rawa u orskiego²². To właśnie jego projekt stał się podstawą debat prowaǳo-
nych w ramach Komisji Kodyfikacyjnej. „Każda ustawa jest kompromisem pomięǳy
najróżnorodniejszymi interesami i w danym wypadku o taki kompromis choǳi, który
zabezpieczyłby należycie interesy autorów jak narodu, publiczności itd”²³. Jego zdaniem
punktem wyjścia powinien być interes autorów²⁴. Zoll wprowaǳał do prawa polskiego
rozróżnienie na prawa autorskie „służące ochronie interesów majątkowych, przenośne
w całości […] ograniczone w czasie i treści ze względu na interes publiczny”²⁵. Prawa te
miały podlegać ochronie prawa prywatnego, a jedynie posiłkowo ochronie karnej. Obok
nich miały istnieć prawa osobiste „służące do ochrony interesów duchowych (idealnych,
indywidualnych, psychicznych), wieczyste, nieprzenaszalne”²⁶. Chociaż i w ich przypadku
ochronna powinna mieć charakter cywilny, to „ochrona karna powinna tu mieć znacz-
nie większe niż co do praw majątkowych”²⁷ znaczenie. Takie stanowisko podyktowane
było tym, że „czyny przeciwko interesom duchowym autora, łączą się często z potrze-
bą represji ze stanowiska interesu publicznego; np. wprowaǳenie w błąd publiczności
co do pochoǳenia utworu od tego czy innego autora”²⁸. Jak zauważał Zoll, w innych
ustawodawstwach określano szczegółowo czyny bezprawne, jakie uznawano za narusza-
jące prawo autorskie. Postulował on odejście od tego modelu, nazywanego przez niego
modelem karnym, w kierunku modelu cywilistycznego. W tym drugim modelu nale-
żało określić prawo podmiotowe przynależne autorowi, a następie „oznaczyć w sposób
szczegółowy jego ograniczenia na rzecz dobra publicznego (użytku publicznego), a każ-

¹⁸J. J. Litauer, Zasa y prawa au orskiego wagi kore eren a, [w:] S. Gołąb, s awa o prawie au orskim nia
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dy czyn będący przeciwieństwem tego prawa uważać za podstawę roszczeń prawnych”²⁹.
Opisując istotę praw autorskich mówił, że: „Twórca lub jego następca prawny rozporzą-
ǳa swem ǳiełem. On rozstrzyga, czy ma być rozpowszechnione i w jaki sposób. Do
niego należą korzyści majątkowe z rozpowszechniania ǳieła, a zwłaszcza z jego wyda-
nia”³⁰. Przez prawo rozporząǳania (ius isponen i) rozumiał prawo do publikowania lub
podjęcia decyzji o niepublikowaniu, prawo do wydawania, wystawiania, sprzedawania,
rozpowszechniania (etc.) jednym słowem autorowi przysługiwało prawo do pełnego ko-
rzystania z utworu³¹. Obok tego przysługiwało mu „prawo do wszelkich korzyści (ius ru
en i) z rozpowszechnianiem ǳieła połączonych”³². Co jednak najważniejsze, prawo, jakie
przysługiwało autorowi, miało charakter wyłączny, tj. nikomu nie wolno bez zezwolenia
autora rozpowszechniać ǳieła. Ochroną miałby być objęte „utwory (ǳieła) literatury
(nauki), sztuki i fotografii”³³, o ile posiadały oryginalną formę. Zgodnie z kierunkiem,
w jakim zmierzają inne ustawodawstwa (m.in. ancuskie i niemieckie) oraz sama kon-
wencja berneńska, ochroną objęte powinny być również utwory sztuki stosowanej. Co
do zasady podmiotem tych praw miał sam być twórca. Samo prawo autorskie w swojej
treści miało dawać uprawnionemu „prawo rozporząǳania utworem i prawo do wyłącznej
ekonomicznej eksploatacji tegoż, a mianowicie: odtwarzanie, uwielokrotnianie i rozpo-
wszechnianie dla zysku egzemplarzy, inne roǳaje publikowania, jako to: publiczne wy-
stawienie, odbywanie odczytów i wykładów, stosowanie wzorów architektonicznych do
budów i w przemyśle […] ale i w granicach interesem innych twórców i publiczności
podyktowanych”³⁴. W dalszej części zasad profesor detalicznie w odniesieniu do każdego
roǳaju utworów wskazywał, jakie jego zdaniem powinny być dozwolone formy użytku
prywatnego i publicznego. Wspólnym dla wszystkich tych przypadków było postanowie-
nie, że „każdemu wolno sporząǳać odpis (kopję) dla swojego osobistego użytku”³⁵. Czas
trwania autorskich praw określał wstępnie w przeǳiale pomięǳy  a  lat od śmier-
ci twórcy³⁶. Profesor Zoll był również pomysłodawcą wprowaǳenia do systemu prawa
autorskiego poǳiału na prawa samoistne i niesamoistne. Te drugie, „których wykony-
wanie łączy się z częściowym wykonaniem uprawnień, wypływających z innego prawa
autorskiego”³⁷, miały dotyczyć takich utworów jak tłumaczenia, adaptacje, streszczenia,
przerobienie ǳieła muzycznego na gramofon czy sfilmowanie powieści. Zoll zapropono-
wał również, żeby po śmierci autora, w przypadku gdyby ten nie miał żadnych krewnych
lub małżonka, opiekę nad prawami osobistymi powierzać Ministerstwu Sztuki i Kultu-
ry³⁸.

W odpowieǳi na stanowisko Zolla przedstawiony został koreferat J. J. Litauera. Jego
podejście do tematu przyszłej ustawy autorskiej miało charakter barǳiej pragmatyczny.
Jego zdaniem puntem wyjścia dla polskiej ustawy powinny być ustawodawstwa obowią-
zujące już w byłych ǳielnicach. „W tym stanie ustawodawstwa autorskiego, obowiązu-
jącego na ziemiach polskich, prawodawca polski, dążący do ujednolicenia i, oczywiście,
zarazem ulepszenia różnorodnych norm ǳielnicowych ma przed sobą […] zadanie ta-
kie: zestawić obowiązujące w trzech ǳielnicach ustawy, wybrać z nich to, co w każdej
jest najlepszego i opracować kompilacyjnie nową ustawę, korzystając wszakże z materia-
łu doświadczalnego dotychczasowej judykatury sądowej, oraz z ostatnich, ale tylko nie-
wątpliwych zdobyczy nauki i ustawodawstwa w tej ǳieǳinie, mając na wzglęǳie świeży
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fakt przystąpienia rządu polskiego do konwencji berneńskiej, do której to przyszła ustawa
w pewnym zakresie musi być dostosowana”³⁹. Tak oto, mając w zasaǳie określone pole
manewru, zdaniem koreferenta należało odrzucić koncepcję utworów niesamoistnych.
Chociaż uważał ją za interesującą z naukowego punktu wiǳenia, to jednak „dla usta-
wodawstwa nie rokuje [ona] płodnych następstw i dlatego ze względów praktycznych
jej nie [popiera]”⁴⁰. Przychylnie natomiast odnosił się J. J. Liteuer do pomysłu powie-
rzenia ochrony nad osobistymi prawami autorskimi państwu. Dostrzegał on zagrożenie
w tym, że ǳieǳice praw autorskich mogą wprowaǳać do utworu niepożądane zmiany
wypaczające „jego istotę, a przez to szkodliwe dla społeczeństwa i goǳące w moralny
interes nieżyjącego autora”⁴¹. To właśnie interes społeczny i moralny autora usprawiedli-
wiał interwencję właǳ państwowych mającą na celu przywrócenie utworowi pierwotnego
stanu. W dalszej części koreferatu Litauer analizował poszczególne propozycje Zolla, do
których powrócimy w dalszej części. W tym miejscu na przywołanie zasługuje jeszcze
zdanie koreferenta na temat treści i rozciągłości prawa autorskiego. Jego zdaniem Zoll
opowiadał się przeciw temu⁴², żeby kompozytor korzystał z małego utworu poetyckie-
go jako tekstu do ǳieła muzycznego. Litauer opowiadał się jednak za utrzymaniem tej
zasady, choć opatrzonej kilkoma warunkami, a to dlatego, że nie było na nią narzekań
„a która jest usprawiedliwiona szerszym interesem ogółu, ze względu na naturę twór-
czości muzycznej, której krępować nie należy; kompozytor nie może milczeć, gdy jest
w natchnieniu pod wpływem utworu poetyckiego”⁴³.

Podczas licznych debat i dyskusji na temat prawa autorskiego padały na tyle odległe
od siebie argumenty i stwierǳenia, że nietrudno jest obronić stwierǳenie, iż w zakre-
sie istoty praw autorskich, ich miejsca w systemie prawa ani pożądanego kształtu nie
było żadnej zgodności. I tak dla przykładu Petrażycki sprzeciwiał się przeciwstawianiu
interesów autorów interesom publicznym jest niewłaściwe. Jego zdaniem prawo autor-
skie tworzone jest dla dobra publicznego jako socjalna motywacja. Dlatego stawał on
w obronie „prawa autora, którego skubać nie należy właśnie ze względu na interes pu-
bliczny”⁴⁴. Z tych samych powodów przeciwstawiał się licencjom przymusowym i zbyt
krótkim terminom nadawania praw autorskich⁴⁵. Domański z kolei uważał, że analo-
gia pomięǳy prawem autorskim a prawem własności dóbr materialnych (rzeczy) jest
odległa, „gdyż w pojęciu prawa autorskiego przeważają pierwiastki społeczne”⁴⁶. W kon-
sekwencji uważał, że „z chwilą […] wydania ǳieła staje się ono wartością społeczną, która
jest źródłem wartości ekonomicznej dla autora i wydawców autora”⁴⁷. Z tych powodów
uważał, że represją karną mogą być objęte wyłącznie „prawa duchowe autora”, zaś „pra-
wa ekonomiczne” powinny być chronione jedynie za pomocą środków cywilnych. Był
on zwolennikiem tzw. licencji przymusowych w przypadku, jeżeli autor najpierw wydał
swoje ǳieło, „a następnie wzbrania się dalszych wydań ku szkoǳie społeczeństwa⁴⁸. Je-
go zdaniem prawa autorskie powinny trwać wyłącznie do śmierci autora. Nieco inaczej
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wypowiadał się Cichowicz, który traktując prawo autorskie jako własność, opowiadał się
przy tym jednocześnie za możliwością wywłaszczenia autora za odszkodowaniem w imię
interesu publicznego⁴⁹. Zwolennikiem silniejszej ochrony był Parczewski. Opowiadał się
on za -letnim terminem trwania własności literackiej, która to nie może być gorsza
od innych roǳajów własności. Doliński dostrzegał, „iż cała trudność w określaniu tre-
ści i rozciągłości prawa autorskiego leży w ujęciu różnicy mięǳy interesem prywatnym
a publicznym. Albo wyjǳiemy z analogii własności prywatnej, albo z własności ogółu,
na której autor ma pewne ograniczone interesy, doznające ochrony prawnej. Czy prawa
własności nie ograniczyć tu tylko do słusznych interesów autora, tj. przede wszystkiem
do jego interesu materialnego i możności wyzyskania swojego ǳieła, ograniczonej inte-
resem wydawców i społeczeństwa?”⁵⁰.

Na szczególną uwagę zasługują związane ze sobą a poruszane podczas debat nad pra-
wem autorskim dwie kwestie, a mianowicie czas trwania autorskich praw majątkowych
oraz sytuacja prawa utworów po upływie terminu ochrony. Zajmując stanowisko w tej
drugiej sprawie członkowie komisji kodyfikacyjnej musieli odpowieǳieć sobie na pytanie
„czy po ustaniu prawa autorskiego samego twórcy lub jego następców prawnych, prawo
to powinno było gasnąć w zupełności, stając się własnością publiczną ( omaine publi )
tak, jak ma to miejsce na całym świecie, czy też ma przechoǳić na państwo ( omaine

a )”⁵¹. Za systemem omaine a , w którym to Państwo przejmuje monopol do
zarząǳania prawami i czerpania z nich korzyści, opowiadał się F. Zoll i „przedstawi-
ciele literaty i sztuki”⁵². Ci ostatni twierǳili, że system omaine publi uprzywilejowuje
wydawców, „którzy ǳięki niemu mają za darmo możliwość konkurowania ze współcze-
sną twórczością i bogacenia się na tym”⁵³ Ich zdaniem w ówczesnej Polsce nie panowa-
ła prawǳiwa konkurencja pomięǳy wydawcami, lecz „spekulacja i monopol faktyczny
nielicznych firm wydawniczych”⁵⁴. W takiej sytuacji lepiej było by, aby w miejsce mo-
nopolu wydawców wszedł monopol państwowy, który bęǳie za to „racjonalnie popierał
twórczość”⁵⁵. J. J. Litauer był przeciwnego zdania. Uważał, że państwo nie ma w tym
wzglęǳie żadnego tytułu do otrzymywania spuścizny po autorze. „Tu choǳi o interes
społeczeństwa, które, będąc źródłem twórczości każdego autora, musi po pewnym czasie
mieć zupełnie wolny dostęp do płodów tej twórczości”⁵⁶. Dla koreferenta „zasada »wła-
sności publicznej« po ekspiracji terminu prawa autorskiego jest kamieniem węgielnym
instytucji prawa autorskiego”⁵⁷.

Dyskusja nad artykułem  projektu ustawy miała fundamentalne znaczenie dla
przyjmowanej konstrukcji prawa autorskiego. W jej wyniku miano odpowieǳieć na po-
stawione wprost przez Przesmyckiego pytanie: „Czy jest prawo autorskie, czy tylko dany
«przywilej»”⁵⁸, a następnie powtórzone w nieco odmiennej formie przez Petrażyckiego:
„Czy prawo autorskie ma być wieczystym, czy czasowym”⁵⁹. Dyskusję na temat czasu
trwania autorskich praw majątkowych rozpoczął Przesmycki. Proponował on zastąpienie
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wyrażenia prawo au orskie ga nie w la po mier i w r y okre leniem prawo au orskie
s u y la po mier i w r y. Jego zdaniem bowiem prawa autorskie nie powinny gasnąć
jako takie, a jedynie powinna kończyć się ochrona prawna tych praw⁶⁰. Jego zdaniem
należało iść w ślady takich państw, które uznawały zasadę wieczności tych praw. Opo-
wiadał się przy tym za systemem omaine a . Przesmycki twierǳił, że przechoǳenie
utworów do domeny publicznej powodowało „złe skutki wolnej konkurencji w tej ǳie-
ǳinie”⁶¹ m.in. „chęć zrobienia jak najlepszego interesu powoduje skandaliczne wprost
wydania utworów”⁶². Ponieważ jednak pierwotna koncepcja Zolla wprowaǳająca oma
ine a nie spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony komisji, jego zdaniem
można było zamiast niej wprowaǳić system omain publi payan . System ten miał na-
kładać na podmioty rozpowszechniające utwory literatury, nauki i sztuki, co do których
wygasły już prawa autorskie, obowiązek odprowaǳania % swoich dochodów brutto⁶³.
Zoll, przyłączając się do stanowiska Przesmyckiego, mówił: „niechże […] wydawcy do-
starczają za to funduszów Państwu na cele popierania literatury i sztuki — niech pacą
laudenium w uznaniu prawa publicznego Państwu. Może później Państwo rozszerzy tę
zwierzchność, aby wydawców kierować ku pożytkowi ogólnemu”⁶⁴. Łysakowski zalecał
przede wszystkim unikanie doktrynerstwa. „Przytoczone argumenty przekonują, że eta-
tyzm w ǳieǳinie prawa autorskiego jest uzasadniony. Przyznając, że tworzą się kartele
hamujące twórczość, nie można nie chcieć im przeciwǳiałać”⁶⁵.

Przeciwko takiej formie państwowego etatyzmu występował m.in. Trammer. Jego
zdaniem omaine a nie zakończy wybryków wolnej konkurencji, za to wprowaǳi
większe zło, bowiem „etatyzm bęǳie wielkim utrudnieniem dla inicjatywy prywatnej”⁶⁶.
Był on również przeciwnikiem systemu omain publi payan . „Opłata ta miałaby jedynie
charakter podatku na pewną gałąź produkcji wydawniczej i spowodowałaby tylko podro-
żenie wydawnictw, gdyż wydawcy przerzucą oczywiście podatek na odbiorców, którym
się przecież chce uprzystępnić tanie wydawnictwa. Podobnie sceptycznie wypowiadał się
Petrażycki. Po pierwsze uznawał, „wieczyste prawo autorskie nie ma żadnej racji⁶⁷. Po
drugie przeciwstawiał się etatyzacji, która w jego oczach była wyrazem socjalizmu. Po
trzecie w kwestii omain publi payan uważał, że: „Wprawǳie stosunki wydawnicze są
u nas fatalne, trusty wydawców na porządku ǳiennym, popyt na książki niewielki, więc
i podaż mała — ale temu nie zapobiegnie zgoła proponowany sposób”⁶⁸.

Zwolennikiem gaśnięcia praw autorskich był również Wróblewski: „nie ma silniej-
szej afirmacji prawa jak powieǳieć, że ono w pewnej chwili gaśnie. Bo przez to afirmuje
się istnienie tego prawa”⁶⁹. Co więcej, jego zdaniem „w zasaǳie powinno prawo autor-
skie gasnąć ze śmiercią twórcy — jeżeli się przedłuża ochronę po śmierci ze względu na
spadkobierców, to już jest koncesja o podłożu oportunistycznym, to już nie jest prawo
twórcy”⁷⁰.
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Koniec końców ostatecznie stosunkiem  głosów przeciw  głosów za odrzucono kon-
cepcję omaine a , akceptując tym samym na gruncie prawa polskiego omaine publi
— zasadę domeny publicznej⁷¹. Jednocześnie w ślad za stanowiskiem Przesmyckiego jako
dodatkowy wniosek komisji kodyfikacyjnej do projektu ustawy o prawie autorskim poja-
wiała się rezolucja wzywająca Ministra Sprawiedliwości, aby przedłożył stosowny projekt
ustawy o skarbie narodowym literatury i sztuki, tj. o omain publi payan ⁷².

Zarówno w referacie, jaki w koreferacie poruszano również inne kwestie związane
z czasem trwania praw autorskich. Zdaniem Zolla prawa majątkowe powinny być „ogra-
niczone w czasie i w treści ze względu na interes publiczny⁷³ i trwać w przeǳiale od 
do  lat, liczonym od śmierci twórcy. Przeciwnego zdania był koreferent. O ile bo-
wiem dostrzegał, iż w „terminie ochrony praw autora tkwi idea pogoǳenia sprzecznych
interesów materialnych autora i kulturalnych społeczeństwa”⁷⁴, to uważał, że: „Termin
przypadkowy od śmierci autora, ściśle biorąc, nie jest właściwy, powinien być raczej
liczony od daty wydania ǳieła. […] Najlepiej sprawę rozstrzygnęła Holandia, postana-
wiając termin  letni od daty wydania ǳieła, w każdym razie dożywotnio”⁷⁵. Zgod-
nie z przyjętą przez siebie metodą prawno-porównawczą Litauer wskazywał na materiały
przygotowawcze do ustawy rosyjskiej. „Towarzystwo literackie w Petersburgu na podsta-
wie danych statystycznych wywoǳiło, że termin -letni pozbawiony jest dla większości
autorów praktycznego znaczenia, ponieważ utwory ich o wiele wcześniej tracą powab na
rynku księgarskim. Termin ten ma znaczenie tylko dla wybrańców umysłowych, lecz
utwory pisarzy tej właśnie miary trzeba uczynić własnością ogółu jak najwcześniej. […]
Uważano, mięǳy innemi, że im krótszy bęǳie termin prawa autorskiego, tem droż-
sze będą książki, na czem społeczeństwo może tylko stracić, że nadto w krajach mniej
oświeconych ǳieła często nie od razu znajdują pokup, lecz dopiero po dłuższym czasie,
trzeba więc szanse materjalne wyrównywać przez wydłużenie możliwe terminu”⁷⁶. Sam
Litauer był jednak odmiennego zdania. „Co zaś się tyczy długości terminu, to skłaniał-
bym się ze względu na interes publiczny do możliwego skrócenia go przy uwzględnieniu
interesu żony i ǳieci autora”⁷⁷. Jednak ze względów praktycznych postanowił głosować
odmiennie. Po pierwsze za terminem -letnim przemawiało to, że w innych ǳielnicach
Polski ten termin obowiązywał, i ze względu na prawa nabyte i tak musiałby obowiązywać
względem części utworów. Co jednak ciekawsze, uznał on za argument przemawiający
za przyjęciem dłuższego terminu, a więc, jak możemy przypuszczać, terminu naruszają-
cego interes publiczny, wzgląd na jednolitość tego terminu. To, że taki dłuższy (-letni)
termin został uznany przez „olbrzymią liczbę ustawodawstw”⁷⁸, stanowiło przeważający
prawno-porównawczy argument. Argument, jakim posłużyły się również inne państwa,
m.in. parlament duński⁷⁹.

Otwartą kwestią było również to, czy sam termin wygaśnięcia praw autorskich ma
dotyczyć wszystkich elementów tego prawa. Ówcześnie taką zasadę przyjmowało zale-
dwie  państw (Francja, Niemcy, USA, Belgia, Hiszpania). Dla przykładu w Szwajcarii
ogólny czas trwania praw autorskich obejmował również prawo do przekładu, ale pod wa-
runkiem, że autor wydał tłumaczenie w ciągu  lat od wydania oryginału, zaś w Japonii

⁷¹ a eria y komisji ko y ka yjnej e ypospoli ej olskiej, [w:] S. Gołąb, s awa o prawie au orskim nia
mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]
⁷²Por. tekst rezolucji, [w:] a eria y komisji ko y ka yjnej e ypospoli ej olskiej, [w:] S. Gołąb, s awa

o prawie au orskim nia mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]
⁷³F. Zoll, Zasa y na k ry ma polega je noli e polskie prawo au orskie w arysie , [w:] S. Gołąb, s awa

o prawie au orskim nia mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]
⁷⁴J. J. Litauer, Zasa y prawa au orskiego wagi kore eren a, [w:] S. Gołąb, s awa o prawie au orskim nia
mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]
⁷⁵Litauer, [w:] a eria y komisji ko y ka yjnej e ypospoli ej olskiej, [w:] S. Gołąb, s awa o prawie au

orskim nia mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]
⁷⁶J. J. Litauer, wagi na projek em us awy au orskiej re eren a pro Zolla omisja o y ka ji e ypospoli ej

olskiej ek ja prawa ywilnego, s. . [przypis autorski]
⁷⁷J. J. Litauer, wagi na projek em us awy au orskiej re eren a pro Zolla omisja o y ka ji e ypospoli ej

olskiej ek ja prawa ywilnego, s. . [przypis autorski]
⁷⁸J. J. Litauer, wagi na projek em us awy au orskiej re eren a pro Zolla omisja o y ka ji e ypospoli ej

olskiej ek ja prawa ywilnego, s. . [przypis autorski]
⁷⁹J. J. Litauer, wagi na projek em us awy au orskiej re eren a pro Zolla omisja o y ka ji e ypospoli ej

olskiej ek ja prawa ywilnego, s. . [przypis autorski]
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prawo autorskie nie rozciągało się na to prawo⁸⁰. Jednak jak zauważył J. J. Litauer, ta dys-
kusja byłaby o tyle bezprzedmiotowa, że przyjęta przez Polskę bez zastrzeżeń Konwencja
Berneńska rozstrzygała tą kwestię samoǳielnie⁸¹.

Obaj referencji zgodni byli również co do tego, że nie wszystkie kategorie utwo-
rów musiały być objęte jednolitym czasem ochronny. Litauer pisał, że „co do utworów
kinema ogra ny obaj zgaǳamy się na innowa j : skrócenie co do nich ogólnego ter-
minu”⁸². Według projektu Zolla „Prawo autorskie do fotografii służy uprawnionemu lat
, a do reprodukcji utworów na przyrządy mechaniczne (kinematogra, gramofony itp.)
— lat  od ich wydania lub jakiejkolwiek innej publikacji”⁸³. Z kolei J. J. Litauer opo-
wiadał się za -letnim terminem ochrony⁸⁴.

„
, -

”⁸⁵,  

Po sześciu latach prac Komisji Kodyfikacyjnej projekt ustawy o prawie autorskim w 
roku trafił wreszcie pod obrady Sejmu. Poseł sprawozdawca tymi słowy zwracał się do
Sejmu II Rzeczpospolitej Polskiej:

„Prześwietny Sejmie! […] Raǳąc nad reformą rolną, poświęciliśmy
 goǳin obradom (i nie tylko obradom) dla zaspokojenia interesów
pracowników rolnych — wytwórców chleba, poświęćmy choć  minut
zabezpieczeniu praw twórców kultury, artystów, uczonych i literatów”.⁸⁶

Poseł sprawozdawca przedstawiając projekt ustawy zaznaczył, iż był on poddany grun-
townej analizie, podczas której troszczono się „głównie o to, ażeby szali słuszności nie
przechylić zbytnio na żadną stronę, ani nakładców, ani twórców. Jaki jest bowiem na-
czelny cel ustawy, którą referuję? Czy ma przede wszystkim chronić interesy materialne
twórców? Bynajmniej. Gdyby tak było, to wtedy w wielu wypadkach ułożylibyśmy prze-
pisy korzystne wyłącznie dla twórców ǳisiejszych, a poświecilibyśmy im interesy twór-
ców przyszłych. u o i o sam pr e si w r o polsk a nie o in eresy w r w [podkr.
moje]”⁸⁷. Również podczas przedstawiania projektu ustawy w senacie senator sprawoz-
dawca Baliński wskazywał, że „Komisja Kodyfikacyjna, po długich barǳo deliberacjach,
po rozpatrzeniu barǳo wielu memoriałów piśmiennych i wysłuchaniu dezyderatów inte-
resowanych stron, przede wszystkiem rzecznika autorów, a potem plastyków, muzyków,
a w pewnej części także i wydawców, ǳieła swojego dokonała i w konstrukcji całej usta-
wy dała barǳo słusznie i ściśle sformułowanie właściwych norm”⁸⁸. I tak po załatwieniu
przez Sejm poprawek Senatu w dniu  marca  roku ustawa o prawie autorskim
została przyjęta i odesłana do ogłoszenia.

Przechoǳąc wreszcie do samej ustawy na wstępie pragnę zaznaczyć, iż zostaną tu
omówione jedynie najistotniejsze kwestie, niejako nawiązujące do tych, które były poru-

⁸⁰J. J. Litauer, wagi na projek em us awy au orskiej re eren a pro Zolla omisja o y ka ji e ypospoli ej
olskiej ek ja prawa ywilnego, s. . [przypis autorski]

⁸¹J. J. Litauer, wagi na projek em us awy au orskiej re eren a pro Zolla omisja o y ka ji e ypospoli ej
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au orskim nia mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]
⁸⁷P. Konopczyński, [w:] a eria y komisji ko y ka yjnej e ypospoli ej olskiej, [w:] S. Gołąb, s awa

o prawie au orskim nia mar a r ma eria ami, Warszawa , s. . [przypis autorski]
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szane poprzednio. Poniższe rozważania oparte zostały na komentarzu do ustawy o prawie
autorskim sporząǳonym przez doktora Stefana Rittermana w  roku.

Ustawa z  roku oparta została na modelu dualistycznym, rozróżniającym prawa
osobiste od praw majątkowych. Te pierwsze, wieczyste i niezbywalne, służyć miały ochro-
nie interesów „płynących z respektowanego przez ustawodawcę węzła uczuciowego, jaki
łączy twórcę z ǳiełem (np. prawo do decydowania, czy ǳieło ma się ukazać, prawo
do decydowania o wszelkich zmianach, jakim ǳieło ma być poddane, prawo do autor-
stwa ǳieła)”⁸⁹. Z kolei prawa majątkowe służyć miały ekonomicznej eksploatacji ǳieła.
W związku z tym były zbywalne, ale jednocześnie z upływem czasu podlegały wygaśnięciu.
Przedmiot prawa autorskiego został ujęty w sposób syntetyczny. „Zgodnie z postulata-
mi nauki definicja przedmiotu prawa autorskiego z art.  jest tak szeroka, że podciąga
pod ochronę prawną każdy, nawet minimalny przejaw twórczości duchowej, byleby nosił
na sobie piętno indywidualne i byleby został «ustalony» w pewnej formie”⁹⁰. W podobny
sposób w art.  ujęte zostały uprawnienia, jakimi dysponował twórca względem swojego
ǳieła. „Synteza uprawnień zwłaszcza majątkowych autora jest ustawodawczo ogromnie
pożądana, z uwagi na to, że taksatywna enumeracja nie dawałaby gwarancji twórcy, że
jego monopol rozciągać się bęǳie także na te nowe, przez postęp techniki wywalczone
sposoby rozpowszechniania ǳieła, które w chwili kodyfikacji nie były jeszcze znane”⁹¹.
Ritterman trafnie wskazywał, że kilkaǳiesiąt lat wcześniej ǳieła literackie rozpowszech-
niane były drukiem, muzyczne w postaci koncertów, zaś dramatyczne w formie przedsta-
wień scenicznych, nieznane były jednak takie sposoby rozpowszechniania utworów jak za
pomocą radia i filmu. „Niewątpliwie postęp techniki trwa i da luǳkości jeszcze niejedną
nowość w zakresie technicznych możliwości apercepowania ǳieł ducha; bez ujęcia syn-
tetycznego nie było by możliwe zapewnienie twórcy monopolu i na tych nowych, dotąd
nieznanych drogach”⁹².

S. Ritterman w odniesieniu do art.  ustawy z  roku twierǳił, że „zawiera ona
definicję własności autorskiej”⁹³. Choć sama ustawa posługuje określeniem „treść prawa
autorskiego”⁹⁴, S. Riterrman wyjaśnia, że „prawa własności autorskiej, pod które to poję-
cie mają podpadać wszelkie możliwe słuszne interesy majątkowe twórcy, względnie jego
następców prawnych, wi ane be po re nio eksploa a j gospo ar ie a [pokreślenie
moje]”⁹⁵. Przyjęcie konstrukcji „zbliżające prawo autorskie do rzymskiej własności na rze-
czach fizycznych”⁹⁶ w taki sposób, że daje „twórcy jak najpełniejszą ochronę prawną”⁹⁷,
ma być „wyrazem […] tendencji ustawodawczej”⁹⁸. Zdaniem Rittermana istnieją jed-
nak różnice pomięǳy konstrukcją własności rzeczy a konstrukcją własności na dobrach
niematerialnych. Po pierwsze własność autorska jest, w przeciwieństwie do własności
rzeczy, ograniczona w czasie. Ważniejsze jest jednak ograniczenie wynikające z zakresu
uprawnień. Właściciel rzeczy ma nad nimi pełne właǳtwo, co jego zdaniem oznacza, że
w zakresie treści tego prawa ograniczenia nie istnieją, a „wszelkie ograniczenia przycho-
ǳą z zewnątrz «ograniczenia prawa publicznego, ograniczenia prawa sąsieǳkiego itp.»
i z treścią własności nie mają nic wspólnego”⁹⁹. Z kolei osoba posiadająca prawa autorskie
musi się liczyć z tym, że „własność autorska jest ograniczona co do rozmiaru uprawnień
korzystania z ǳieła”¹⁰⁰. Sfera użytku prywatnego „nie jest i nie była nigdy przedmiotem
monopolu prywatnego autora, jako wychoǳąca poza obręb słusznych interesów, poza
cel dla którego prawo podmiotowe stworzono. Stąd też wyłączenie użytku prywatnego
z zakresu monopolu twórcy nie jest zewnętrznym jego ograniczeniem, lecz jest ogra-
niczeniem jego treści, ściśle mówiąc logiczną konsekwencją «ograniczenia» treści prawa

⁸⁹S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. XIV. [przypis autorski]
⁹⁰S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. XIV. [przypis autorski]
⁹¹S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. XIV. [przypis autorski]
⁹²S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. XIV. [przypis autorski]
⁹³S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]
⁹⁴Por. Art.  ustawy o prawie autorskim [w:] S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków

, s. XX. [przypis autorski]
⁹⁵S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]
⁹⁶S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]
⁹⁷S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]
⁹⁸S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]
⁹⁹S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]

¹⁰⁰S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]
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autorskiego: nie użytek prywatny ogranicza treść monopolu autorskiego, lecz monopol
autorski jest tak w swej treści ograniczony, że użytek prywatny staje się tym samym
wolny”¹⁰¹. Przedmiotowy monopol jest monopolem rozpowszechniania, „interes mająt-
kowy, jaki w tym rozpowszechnianiu upatruje twórca, stał się podstawą skonstruowania
dla jego ochrony prawa podmiotowego”¹⁰². „Autor ma monopol w rozpowszechnianiu
ǳieła, choǳi o zagwarantowanie mu zysków z rozpowszechniania ǳieł płynących”¹⁰³.

Dla pełnego zrozumienia treści majątkowego prawa autorskiego, skonstruowanego
w ustawie z  r., musimy jeszcze sięgnąć do rozǳiału II, mówiącego o ograniczeniach
praw autorskich. W tym miejscu pominę jednak przepisy dotyczące użytku publicznego,
które zdaniem S. Rittermana stanowią „sferę, która mogłaby podpadać pod monopol
autorski z punktu wiǳenia jego istoty, została jednak z jego zakresu wyjęta z uwagi na
wyższe cele kulturalno-społeczne”¹⁰⁴. Użytek prywatny był regulowany przez art. , któ-
ry stanowił, że „Każdemu wolno skopiować lub w inny sposób odtworzyć cuǳy utwór
wyłącznie dla własnego pożytku prywatnego. Przepis ten nie odnosi się do budowania
według cuǳego utworu architektonicznego”. Tak rozumiany użytek prywatny stał poza
monopolem autorskim. Z wywodów S. Rittermana wynika jasno, iż poǳiał ten był prze-
prowaǳony w oparciu o kryterium zysków. „Tam gǳie ǳieło zostaje odtworzone dla
użytku odtwarzającego, względnie dla użytku najbliższego koła osób, o rozpowszechnia-
niu ǳieła mowy nie ma, albo też odbywa się ono w tak skromnym zakresie, że rozciągnię-
cie nań monopolu twórcy było by niedającym się usprawiedliwić ścieśnieniem wolności
w sferze życia prywatnego”¹⁰⁵. Samą konstrukcję użytku prywatnego, na wzór poǳiału,
jaki stosował w omawianiu treści prawa autorskiego, ǳielił na zakresy zwielokrotniania
ǳieła oraz reprodukcji o charakterze jednorazowym. Istotną z naszego punktu wiǳenia
była różnica pomięǳy kręgami osób, jakie użytek osobisty obejmował. Reprodukcja jed-
norazowa — dająca możliwość jednorazowego „poznania przez luǳką świadomość treści
ǳieła”¹⁰⁶ obejmowała przedstawienie, wygłoszenie, wystawienie, wykonanie, wyświetle-
nie, transmisję. Dozwolony użytek prywatny w zakresie takiej jednorazowej reprodukcji
„w ogóle a priori w zakres monopolu autorskiego nie wchoǳi”¹⁰⁷. Co jednak ciekawe
„osoby, tworzące koło, w ramach którego przedstawienie […] jest przedmiotem pry-
watnego użytku, muszą być mięǳy sobą, lub co najmniej w stosunku do urząǳającego
przedstawienie związane (ścisłymi) węzłami osobistymi. Węzeł osobisty łączy dwóch lu-
ǳi wówczas, gdy pozostają do siebie w stosunku towarzyskim; sam kontakt zawodowy,
socjalny, czy polityczny nie wystarcza”¹⁰⁸. Taki kontakt musiał być „istotny, formalne
nawiązanie stosunku towarzyskiego nie wystarcza”¹⁰⁹. Z kolei w przypadku reprodukcji
trwałej obowiązywały inne zasady. Przedmiotowa trwałość była po prostu rozumiana jako
zwielokrotnienie, polegające na stworzeniu nośnika (łac. orpus me ani um) pozwalają-
cego na ciągłe odtwarzanie przez użytkowania treści ǳieła¹¹⁰. W zakresie dozwolonego
użytku można było odtworzyć i zwielokrotnić ǳieło wyłącznie do własnego użytku od-
twarzającego, który to z „z natury rzeczy — obejmuje jednak prócz osoby odtwarzającego
także najbliższe osoby, z którymi stale on współżyje”, a którymi byli najbliżsi członko-
wie roǳiny¹¹¹. W praktyce oznaczało to, iż nie można było sprzedać ani nawet darować
nikomu wytworzonego przez siebie egzemplarza, jeżeli taka osoba nie była członkiem
najbliżej roǳiny. Takie bowiem zachowanie zdaniem Rittermana wkraczało w monopol
autorski.

Skąd jednak to rozróżnienie? Dlaczego w jednym przypadku reprodukcji dla celów
użytku osobistego mówiono o „najbliższej roǳinie”, a w drugim „o kręgu towarzyskim”?
Pewną podpowiedź podsuwa nam sam tekst ustawy. Art.  stanowił, że „wolno każdemu
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skopiować lub w inny sposób odtworzyć cuǳy utwór wyłącznie dla własnego użytku pry-
watnego”. Zdaniem S. Rittmana przepis ten dotyczył wyłącznie reprodukcji trwałej. Jeśli
tak, to po pierwsze należało dokonać wykładni tego przepisu w odniesieniu zarówno do
pojęcia „użytek prywatny” jak i do reprodukcji jednorazowej. Możliwa interpretacja była
taka, ze użytek prywatny obejmuje wyłącznie reprodukcje trwałą i to tylko i wyłącznie
na użytek danej osoby, nawet z wyłączeniem roǳiny. Zaś reprodukcja jednorazowa, jako
nieobjęta tym przepisem, nie jest w ogóle dozwolona. Komentując ten przepis Ritterman
wybrał jednak inną drogę i rozszerzył pojęcie „użytek prywatny” na „najbliższą roǳinę”.
Z drugiej strony powieǳiał, że „prywatne wystawienie […] w ogóle a priori w zakres
monopolu autorskiego nie wchoǳi”¹¹². Swoje stanowisko oparł na lakonicznym stwier-
ǳeniu, iż wynika to „z ducha ustawy i istoty monopolu autorskiego”¹¹³. Dlaczego jednak
nie posłużył się jednolitym kręgiem odbiorców? Mógł przecież rozszerzyć „użytek pry-
watny” nie tylko na członków roǳiny, ale również na „krąg towarzyski”, albo z drugiej
strony zawęzić użytek prywatny przy reprodukcji jednorazowej wyłącznie do kręgu „naj-
bliższej roǳiny”. Ponieważ ustawa o tym milczy, mógł wreszcie posłużyć się zupełnie
innym kręgiem osób.

Te wątpliwości siłą rzeczy pozostaną nierozwiązane. Można jedynie przypuszczać, iż
kryterium, za pomocą którego dokonywał on rozróżnienia, było kryterium zysku. Wszak
już F. Zoll pisał: „Że proste kopĳe lub zwielokrotnienia, bez upoważnienia autora spo-
rząǳone, są pogwałceniem praw autorskich, to zatem jest rzeczą oczywistą — chyba, że
choǳi o kopĳę lub odpis wyłącznie dla osobistego użytku sporząǳone, nie mające na
celu rozpowszechniania ǳieła lub ciągnienia z tych kopji korzyści majątkowych”¹¹⁴. Do
podobnych wniosków może prowaǳić również treść ustawy niemieckiej z  czerwca
 roku o prawie autorskim do utworów literackich i muzycznych. W § tej ustawy
czytamy, że Autor ma wyłączne prawo wydania utworu w wielu egzemplarzach i rozpo-
wszechniania go w celach zarobkowych […]. Zaś w § czytamy, że „Odbĳanie na własny
użytek jest dozwolone, jeżeli nie ma na celu osiągnięcia dochodu z utworu”¹¹⁵.

W zakresie czasu trwania prawa autorskiego, ustawa przyjmowała co do zasady, że
prawo to gaśnie z upływem  lat od śmierci twórcy. Zdaniem Rittermana, „zasadni-
czą cechą odróżniającą co do treści własność autorską od własności w ścisłym tego słowa
znaczeniu, tj. mającą za przedmiot rzeczy fizyczne, jest czasowość pierwszej i wieczy-
stość drugiej. […] Autorskie prawo majątkowe gaśnie z upływem określonego w ustawie
czasu na rzecz użytku publicznego; ze zgaśnięciem prawa autorskiego wolno każdemu
korzystać z ǳieła, w tym zakresie, w jakim wolno było zeń korzystać właścicielowi”¹¹⁶.
Ostatecznie ustawa polska nie przyjęła zarówno systemu omaine a , ani omain pu
bli payan . Ustawa jednak przyjęła skrócony termin ochrony dla ǳieł fotograficznych
i kinematograficznych. Co więcej, termin ten liczony był od momentu zrobienia zdjęcia
lub sporząǳenia filmu (art. ). „Data ukazania się ǳieła, w szczególności data pierw-
szego wyświetlenia filmu w dostępnym dla publiczności kinie, jest dla rozpoczęcia, jak
i biegu terminu ochrony prawnej bez znaczenia”¹¹⁷.

Próbując podsumować znaczenie pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim nale-
ży przede wszystkim powieǳieć, iż wyznaczyła ona na przyszłość ramy myślenia polskich
prawników o kształcie prawa autorskiego. Po pierwsze wprowaǳiła ona tzw. syntetyczną
definicję utworu, która wraz z prawami osobistymi stanowiła polską koncepcję prawa au-
torskiego¹¹⁸. Zgodnie bowiem z Art.  ustawy z chwilą „powstania ǳieła oryginalnego, tj.
noszącego na sobie piętno osobiste twórcy […], powstaje prawo autorskie majątkowe”¹¹⁹.
W ten sposób zostały określone ogólne przesłanki, od których spełniania zależało uznanie

¹¹²S. Ritterman, omen ar o us awy o prawie au orskim, Kraków , s. . [przypis autorski]
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¹¹⁴F. Zoll, rawo au orskie w projek ie pro Zolla, Kraków , s. . [przypis autorski]
¹¹⁵W. Dbałowski, J. J. Litauer, s awo aws wo au orskie obowi uj e w ols e, Warszawa , s. . [przypis
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danego dobra niematerialnego za utwór. Tak określona definicja została jedynie dla przy-
kładu uzupełniona o poszczególne przedmioty prawa autorskiego. Była to istotna nowość,
bowiem do tej pory inne ustawodawstwa obejmowały ochroną poszczególne wymienione
i nazwane dobra niematerialne, tj. utwory literackie, utwory muzyczne, utwory rysunko-
we etc. Taki stan rzeczy wiązał się z poǳielanym przez obu referentów przekonaniem, iż
w zasaǳie wszystko może stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Dla przykła-
du F. Zoll wymieniał m.in. rozkłady jazdy oraz książki kucharskie¹²⁰. „Nowatorstwo tej
myśli docenił ostatecznie polski rząd, przedstawiając jako jeden z oficjalnych wniosków
strony polskiej na mięǳynarodowym Kongresie w sprawie zmian konwencji berneńskiej
o ochronie ǳieł literackich i artystycznych, rozpoczętym  maja  r. w Rzymie, aby
przyjąć w zrewidowanej konwencji berneńskiej pojęciowe określenie przedmiotu prawa
autorskiego, podobnie jak w polskiej ustawie o prawie autorskim z dnia  marca 
r.”¹²¹. Jak podaje L. Górnicki, niepowoǳenie polskiej delegacji w przeredagowaniu art.
 Konwencji Berneńskiej wynikało z powodów formalnych i oportunistycznego podejścia
ówczesnego kongresu. Koniec końców do ǳiś konwencja posługuje się enumeratywnym
wyliczeniem przedmiotów objętych swoją ochroną¹²².

Po drugie doktryna uważa, że konstrukcja prawa autorskiego przyjęta w ustawie jest
konstrukcją opartą o model prawa własności. Syntetycznie ujęta istota prawa autorskiego
w art. , dająca twórcy wyłączne prawo rozporząǳania swoim ǳiełem, miała zabezpie-
czać twórcę i przyznawać mu jednorazowo wszelkie prawa, jakie mogłyby być kreowane
w związku z pojawiającymi się nowymi sposobami eksploatacji utworów. Do tych jednak
kwestii powrócimy przy okazji analizy pojęcia własności.

Po trzecie wreszcie ustawa z  roku była barǳo nowatorska jeżeli choǳi o prawa
osobiste twórców. „Ustawa polska, statuująca ogólne prawo osobistości twórcy (art. 
i , po nowelizacji art.  — przypis mój), stanowiła istotny postęp w ǳieǳinie do-
tychczasowych prób wyjaśnienia, czym jest prawo osobiste twórcy”¹²³. To właśnie o art.
, dotyczącym skarg z powodu naruszenia autorskich praw osobistych, Fryderyk Zoll
pisał:

„Objawy umoralnienia prawa spotykamy także w przepisach naszego
prawa autorskiego […] w których, tak silnie, jak nigǳie poprzednio
rozwinięto ochronę prawną interesów wyższych, niepieniężnych,
duchowych, t.zw. « roi moral» twórców w zakresie literatury […] Uwaga
ta dotyczy zwłaszcza art.  (obecnie po znowelizowaniu art. ) ustawy
autorskiej, który powszechnie poza granicami Polski (powtarzano
niejednokrotnie w Rzymie na kongresie prawa autorskiego w r. ) bywa
uznawany jako pierwsze, wzorowe określenie w ustawie, t.zw. « roi
moral»”¹²⁴.

Na samym kongresie niestety polskiej delegacji nie udało się jednak wprowaǳić
większości swoich wniosków. Jednak, jak pisze L. Górnicki, doszło do oficjalnego uzna-
nia wkładu Polski w pracach kongresu, bowiem w „sprawozdaniu generalnym Komisji
Redakcyjnej E. Piola — Caselli z wǳięcznością podniósł zasługi delegacji ancuskiej,
włoskiej i polskiej w dojściu do skutku wielkiego ǳieła”¹²⁵, jakim było przyjęcie art.  bis
konwencji, uznającego istnienie obok praw majątkowych praw osobistych autora.
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