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Rok 2012 charakteryzował się znacznym zainteresowaniem różnych grup spo-
łecznych regulacją prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa au-
torskiego. Przejawem tego zjawiska były masowe ruchy protestacyjne przeciwko 
związaniu się międzynarodowym porozumieniem ACTA1 lub SOPA2, stanowiące 
nietypowy przykład zajęcia stanowiska dotychczasowych biernych uczestników 
dyskusji nad prawem autorskim. Zaostrzanie się konfl iktu powodują coraz 
głośniejsze postępowania sądowe przeciwko twórcom popularnych serwisów 
internetowych3, które mają się przyczyniać do wielokrotnych naruszeń praw 
własności intelektualnej przez użytkowników końcowych. Wysokość szkody 
podmiotów uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej jest trudna 
do oszacowania ze względu na masowy charakter naruszeń, do jakich dochodzi 
w sieci internetowej4. Przyjmuje się jednak, że co najmniej jedna trzecia osób 
powyżej 6. roku życia naruszała prawa autorskie w internecie w pierwszej poło-
wie 2011 roku (Grow From Knlowladge [GfK], 2011). Poziom nieświadomości 

1 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (dalej: ACTA) w ostatnim brzmieniu udostępnionym 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).

2 Stop Online Piracy Act, H.R. 3261 (dalej: SOPA) (2011).
3 Przykładem może być aresztowanie słynnego Kima Dotcoma, twórcy strony Megaupload, 

na której zgodnie z ustaleniami amerykańskich organów ścigania dochodziło dziennie do naruszeń 
praw własności intelektualnej generujących ok. 175 mln USD strat państwa oraz pół biliona USD strat 
podmiotów uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Por. informacja prasowa Federal 
Bureau of Investigation (2012). Nie bez znaczenia są także coraz częściej podnoszone głosy środowiska 
internautów w kontekście braku dostępu do utworów audiowizualnych udostępnianych w internecie 
za pośrednictwem nielegalnych platform internetowych, np. kinomaniak.pl (Chmielewski, 2014).

4 Według badań wykonanych przed zamknięciem serwisu Megaupload popularność wyłącznie 
tej strony stanowiła 4% całej światowej aktywności użytkowników internetu. Zob. Peukert & Claussen 
(2015). Zaktualizowane wyniki sugerują jednak, że wskutek zamknięcia tego serwisu nastąpił wzrost 
wpływów ze sprzedaży biletów do kina lub sprzedaży płyt DVD, aczkolwiek podkreślane są poważne 
wątpliwości metodologiczne co do takich wniosków (por. Danaher & Smith, 2013).
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prawa autorskiego w zakresie naruszeń w internecie odzwierciedliła natomiast 
niedawna głośna sprawa w Niemczech, odnosząca się do korzystania z serwisu 
internetowego z fi lmami pornografi cznymi5. 

W tym kontekście coraz silniejsze stają się naciski grup lobbujących żądają-
cych od prawodawców europejskich zwiększenia skuteczności i zakresu ochrony 
ustawowej prawa własności intelektualnej. Ostatnim przykładem zmiany legis-
lacyjnej zmierzającej w kierunku wprowadzenia szerszego i relatywnie łatwego 
do wyegzekwowania mechanizmu ochrony prawnoautorskiej było wejście 
w życie i implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/29 
o społeczeństwie internetowym, na podstawie której ochroną (prawnoautorską: 
cywilną i karną) objęte zostały skuteczne zabezpieczenia techniczne utworu 
(dalej: dyrektywa o społeczeństwie informacyjnym). Zjawisko to zostało okre-
ślone przez krytyków jako reguła Th e answer to the machine is in the machine 
(Clark, 1996: 139–148; Lundblad, 2002: 733–747). Hipotezą badawczą niniejszej 
pracy jest stanowisko, że zasada ta świadczy o populistycznym charakterze coraz 
dalej idącej penalizacji naruszeń prawa autorskiego, w szczególności piractwa 
internetowego, zarówno na płaszczyźnie europejskiej, jak i w polskim systemie 
prawnym.

Hipoteza badawcza pracy zakłada rozumienie penalizacji jako „zaostrzanie 
odpowiedzialności” (Słownik języka polskiego, 2011) niezależnie od jej charak-
teru (cywilnej lub karnej). Założenie to ma szczególne znaczenie ze względu 
na charakter modelu ochrony prawnoautorskiej: cywilna odpowiedzialność 
z tytułu naruszenia prawa autorskiego ma charakter zbliżony do absolutnego 
(Grzybowski, 1973: 222; Kopff a, 1978: 264 i n.), jest bowiem niezależna od 
zawinienia naruszyciela (Barta & Markiewicz, 2011: 245), stąd też zaostrzanie 
odpowiedzialności na płaszczyźnie cywilnej może mieć co najmniej takie samo 
oddziaływanie jak w przypadku sankcji karnych6. Z kolei pod pojęciem „po-
pulistycznego charakteru” (populizmu) na potrzeby niniejszego opracowania 
rozumiane będzie postępowanie ustawodawcy (prawodawcy, -ów) polegające 
na wprowadzaniu kolejnych instytucji prawnych zgodnych z oczekiwaniami 
określonych grup interesu bez uwzględnienia wpływu zmian na system prawa 
i jego założenia aksjologiczne ani głosu innych podmiotów niż lobbujące grupy 
społeczne7.

5 W sprawie tej m.in. użytkownicy zostali wezwani do zapłaty odszkodowania za naruszenie 
praw autorskich, mimo że zakres ich korzystania objęty był odpowiednikiem polskiego dozwolone-
go użytku. Paradoksalnie jednak, „naruszający” zapłacili odszkodowanie w znakomitej większości 
przypadków z powodu nieznajomości przepisów prawa autorskiego i braku wiedzy o tym, że nie byli 
do tego zobowiązani. Tak zwana Redtube-case stała się impulsem dla ustawodawcy niemieckiego do 
opracowania projektu zmian prawa autorskiego i wprowadzenia szeregu kampanii informacyjnych 
o zakresie przyznawanych uprawnień (zob. Schmitz, 2015: 33–49; Solmecke, 2014: 137–139).

6 W doktrynie prawniczej coraz częściej wygłaszany jest pogląd o penalizacji odpowiedzialności 
cywilnej w przypadku naruszenia praw autorskich (zob. Ebert, 2004; Brockmeier, 1999; Ewert, 2008).

7 Założenia pojęciowego dokonano na podstawie Słownika języka polskiego (2011), hasło: populizm.
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Rozstrzygnięcie zasadności przyjętej hipotezy badawczej wymaga skrótowego 
przedstawienia podstawowych zasad prawa autorskiego celem oddania kontekstu 
dalszych rozważań dogmatyczno-teoretycznych. Fundamentalnym założeniem 
prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego, jest ochrona wytwo-
ru działalności intelektualnej człowieka – utworu – jako dobra niematerialnego 
o oryginalnym charakterze (Późniak-Niedzielska, 2007: 8–17; Barta & Markiewicz, 
2011: 25 i n. i cytowana tam literatura). Oznacza to, że przedmiotem ochrony jest 
dobro intelektualne człowieka, twórczy element niematerialny. Ingerencja usta-
wodawcy uzasadniona jest w tym wypadku jedną z immanentnych cech utworu: 
korzystanie z niego przez więcej niż jedną osobę nie powoduje zużycia się (utraty 
lub uszkodzenia) utworu. Z ekonomicznego punktu widzenia każde bezprawne 
zwielokrotnienie utworu implikuje zatem powstanie szkody po stronie podmiotu 
uprawnionego, jako że jest on pozbawiony pożytków z utworu, którego wytworzenie 
wiązało się nie tylko z nakładem fi nansowym, ale także z wysiłkiem intelektualnym 
autora (Landes & Posner, 2003: 11–35). Poza tym autor jest osobą znacznie mniej 
doświadczoną w obrocie gospodarczym w porównaniu z jego potencjalnymi kon-
trahentami (producentami, dystrybutorami), zawodowo prowadzącmi działalność 
gospodarczą w postaci obrotu przedmiotami własności intelektualnej. Ochrona 
ustawowa ma również charakter uniwersalny (Kopff , 1978b: 29 i n.; Kummer, 
1968), a jej początkiem jest powstanie pewnego stanu faktycznego – to znaczy 
ustalenie utworu8, nadanie mu formy wizualnej możliwej do odbioru przez inne 
niż twórca osoby (Barta & Markiewicz, 2011: 64). Ze względu na takie pryncypia, 
jak swoboda twórczości, powszechny dostęp do wiedzy i kultury, potrzeba roz-
woju kulturalnego i naukowego społeczeństwa ustawodawca wprowadził jednak 
wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej takiego korzystania z utworów, które 
spełnia przesłanki dozwolonego użytku prywatnego (art. 23 pr. aut.; zob. również 
Marcinkowska, 2004: 124). Przyjmuje się, że argumentem za przyjęciem takiego 
rozwiązania legislacyjnego była nierentowność ścigania każdego naruszenia praw 
autorskich dokonanego przez osoby prywatne z tego choćby powodu, że koszty 
związane z samym dochodzeniem roszczeń znacznie przewyższają koszty możli-
we do uzyskania w wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego (Landes 
& Posner, 2003: 11–35). Należy jednak stanowczo podkreślić, że instytucja do-
zwolonego użytku osobistego nie jest prawem podmiotowym osób korzystających 
z danego utworu przeciwko twórcy dzieła (Barta & Markiewicz, 2011: 157 i n.; 
Preussner-Zamorska, 2007: 382 i n.; inaczej, aczkolwiek nietrafnie: Marcinkowska, 
2004: 119 i n.). Oznacza to, że w tym wypadku dochodzi zawsze do naruszenia 
autorskich praw majątkowych, nie ma ono jednak charakteru bezprawnego 
(Preussner-Zamorska, 2007: 420–422).

W tym kontekście podkreślenia wymaga znaczenie wprowadzonych zmian legis-
lacyjnych odnośnie do instytucji ochrony skutecznych zabezpieczeń technicznych. 

8 Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 
nr 24 poz. 83), dalej: pr. aut.
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Zgodnie z art. 6 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym państwa członkowskie 
zobowiązane były do ustanowienia na płaszczyźnie prawa krajowego instytucji 
chroniących zabezpieczenia techniczne utworów chronionych prawem autorskim. 
Wywołało to szeroką dyskusję na temat charakteru prawnego wprowadzonych 
zmian (Matlak, 2007: 39 i n.). Należy bowiem wskazać, że zgodnie z polską im-
plementacją norm dyrektywalnych (art. 79 ust. 6 pr. aut.) roszczenia związane 
z naruszeniem praw autorskich stosuje się w odniesieniu do usuwania lub obcho-
dzenia zabezpieczeń technicznych przed udostępnianiem, zwielokrotnieniem lub 
rozpowszechnieniem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzy-
stanie z utworu. W konsekwencji, zdaniem większości przedstawicieli doktryny 
(Amschewitz, 2008; Abdallah, Björn & Reinert, 2004; Bechtold, 2002 i cytowana 
tam literatura), wprowadzona zmiana ma na celu ochronę (przynajmniej bez-
pośrednio) nie wytworu działalności twórczej człowieka, ale nakłady fi nansowe 
poczynione przez – co do zasady9 – producentów i dystrybutorów utworów w celu 
maksymalizacji zysków pochodzących ze zwielokrotniania utworów. W odniesie-
niu do tematyki penalnego populizmu podkreślenia wymaga zatem odejście od 
modelu ochrony prawnoautorskiej opartego na wspieraniu i eksponowaniu dobra 
intelektualnego w kierunku coraz szerszej ochrony interesów ekonomicznych 
innych niż twórca podmiotów uprawnionych10.

W tym kontekście możliwa staje się częściowa weryfi kacja postawionej na 
początku hipotezy badawczej. Wprowadzenie przez prawodawców instytucji 
dozwolonego użytku zwalniającej z odpowiedzialności z tytułu naruszenia 
autorskich praw majątkowych stanowi niewątpliwie przykład wyważenia intere-
sów obu grup uczestniczących w obrocie prawnym: podmiotów uprawnionych 
(pierwotnych i wtórnych), jak i osób korzystających z utworów. Nie można 
natomiast w ten sam sposób ocenić wprowadzenia instytucji zmierzających 
do ochrony skutecznych zabezpieczeń technicznych, opartych na dokładnie 
tych samych roszczeniach deliktowych jak w przypadku naruszenia autorskich 
praw majątkowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że instytucja ta zmierza do 
zabezpieczenia interesów ekonomicznych podmiotów uprawnionych, a pro-
wadzić może do zmiany paradygmatu prawa własności intelektualnej. Na mar-
ginesie wspomnieć należy, że roszczenia wynikające z zastosowania obejścia 
zabezpieczeń technicznych prowadzić mogą również do odpowiedzialności 
karnej naruszyciela (por. art. 1181 pr. aut.), co dostarcza kolejnej odpowiedzi na 

9 W większość przypadków skuteczne zabezpieczenia techniczne w rozumieniu art. 6 pkt 10 
i 11 pr. aut. stosowane są dopiero na drugim etapie eksploatacji utworów w obrocie prawnym, tj. nie 
przez twórców, ale przez podmioty przez nich w dalszej kolejności uprawnione (producenci, dys-
trybutorzy, pośrednicy etc.).

10 Coraz szersza ochrona wynika z zastosowanego przez polskiego ustawodawcę – w wyniku 
niepoprawnej implementacji dyrektywy europejskiej – odesłania w przedmiocie ochrony zabezpie-
czeń technicznych do roszczeń wynikających z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych (zob. 
Matlak, 2007: 127 i n.; Barta & Markiewicz, 2010: 481 i n.).
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postawione w niniejszej pracy pytanie. Już z dogmatycznego punktu widzenia 
zaostrzanie odpowiedzialności (penalizacja zachowania sprzecznego z ustawą) 
stoi w sprzeczności z założeniami aksjologicznymi prawa autorskiego.

Pierwszym, znanym szerszemu kręgowi odbiorców, procesem bezpośrednio 
uderzającym w interesy podmiotów korzystających z utworów w internecie był 
pozew przeciwko serwisowi Napster, umożliwiającemu wyszukiwanie, udostęp-
nianie i pobieranie utworów muzycznych w ramach oprogramowania P2P11. 
Przeciwko właścicielom serwisu wystąpiła amerykańska organizacja zbioro-
wego zarządzania prawami autorskimi (RIAA)12. Strona powodowa podnosiła 
między innymi, że ponad 87% działalności użytkowników serwisu związana 
jest z naruszeniami prawa autorskiego, co prowadzi z kolei do milionowych 
strat branży muzycznej. W trakcie procesu pozwany bronił się argumentacją, 
że wprowadzenie nowych mechanizmów zabezpieczeń doprowadzi do zmini-
malizowania naruszania praw autorskich o 99,4%, co jednak nie doprowadziło 
do wydania korzystnego wyroku (Lessig, 2004: 73–74; Kinsella, 2000). Spór 
zakończył się ugodą sądową zobowiązującą właścicieli Napster do zapłaty 85 mln 
USD odszkodowania i ogłoszenia bankructwa (Kinsella, 2000).

Postępowanie przeciwko serwisowi Napster wywarło znaczny wpływ na wy-
kładnię norm prawa autorskiego zmierzających do jak najdalszego ograniczania 
działalności gospodarczej serwisów (internetowych), które mogłyby stanowić 
płaszczyznę naruszeń (Crews, 2001). W szczególności znaczenia nabrał interes 
podmiotów uprawnionych (także producentów, dystrybutorów). Przez serwisy 
internetowe takie jak Napster podmioty te ponosiły znaczne straty w wyniku 
udostępniania utworów przez użytkowników końcowych w internecie (Yen, 
2001: 249 i n.). W rezultacie stanowiło to główny argument na rzecz dalszych 
zmian legislacyjnych. Jednocześnie, ponieważ był to jeden z pierwszych (i znacz-
nie nagłośnionych13) procesów, zdaniem niektórych przyczynił się do zmian 
w świadomości prawnej społeczeństwa ukierunkowanego od tej pory na łatwy 
i anonimowy dostęp do utworów, a także nieskrępowane ich rozpowszechnianie 
bez zgody podmiotów uprawnionych (Hetcher, 2005: 10–40).

Zbliżoną sytuację prawną można było zauważyć przy okazji procesu prze-
ciwko właścicielom oprogramowania P2P KaZaA. Spółka z siedzibą w Australii 
była pozywana wielokrotnie, z różnym wynikiem, aczkolwiek z jednym ele-
mentem wspólnym14. Głównym zarzutem było danie użytkownikom końco-
wym platformy internetowej możliwości udostępniania i rozpowszechniania 

11 Na temat statusu prawnoautorskiego oprogramowania opierającego się na mechanizmie 
peer-to-peer powstało wiele artykułów (z najnowszych zob. Baker, 2012; Sung & Huang, 2012; Barta 
& Markiewicz, 2010: 298 i n.).

12 Dokumentacja postępowania: Menta, 1999.
13 Świadczy o tym także liczba użytkowników Napstera, w roku procesu wzrosła ona bowiem 

o ponad 20 mln (zob. Hutchison, 2001).
14 O historii postępowania przeciwko spółce Sharman Networks Ltd. zob. Smith, 2003.
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utworów nieokreślonej liczbie osób, co w konsekwencji prowadziło do powstania 
znacznych strat w przychodach ze sprzedaży utworów muzycznych i innych15. 
Ciekawy jest w tym kontekście wyrok sądu holenderskiego, zgodnie z którym 
właściciel oprogramowania nie może być uznany za podmiot naruszający, jako 
że osobą naruszającą jest wyłącznie użytkownik końcowy rozpowszechniający 
bezprawnie treści chronione w internecie (Junnarkar, 2003). Właściciel serwisu 
zobowiązany jest jednak do stosowania odpowiednich zabezpieczeń (fi ltrów) 
umożliwiających szybką jego reakcję w przypadku zamieszczenia w internecie 
treści naruszających prawa autorskie (Król, 2008: 96 i n.). Innego zdania były 
sądy w USA16 oraz w Niemczech17.

Konsekwencją powyższych wydarzeń było zaostrzenie prawa autorskiego niemal 
na całym świecie. W wyniku sprawy przeciwko serwisowi Napster ukształtowała 
się – a wyniku sprawy przeciwko KaZaA utrwaliła – linia orzecznicza sądów 
powszechnych przedkładająca nad interesy użytkowników internetu interesy 
podmiotów uprawnionych jako osób wartych szczególnej ochrony prawnej18. 
Wzrosło ponadto natężenie ścigania piractwa internetowego (Lessig, 2004: 5 i n.), 
a zakres obowiązków nakładanych na podmioty tworzące i prowadzące serwisy 
internetowe był coraz bardziej rozszerzany (Barta & Markiewicz, 2011: 311 i n.).

Gwałtowny rozwój internetu spowodował powstanie wielu zastępczych 
form udostępniania utworów w sieci. Najlepszym przykładem tego zjawiska 
są postępowania sądowe przeciwko twórcom strony Th ePirateBay oraz Kim 
Dotcomowi – twórcy serwisu Megaupload. W pierwszym przypadku chodziło 
o udostępnianie oprogramowania i linków do utworów ściąganych w postaci 
torrentów, w drugim – o rozpowszechnianie w internecie fi lmów i seriali, bez 
konieczności ich pobierania przez użytkowników końcowych, ale możliwych do 
obejrzenia on-line. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza sprawa Dotcoma, 
ponieważ w tym przypadku postawione zostały zarzuty karne (U.S. Department 
of Justice, 2012). Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta, jako że toczą się 
negocjacje między rządem australijskim a rządem Stanów Zjednoczonych do-
tyczące możliwości ekstradycji.

Wykazanie populistycznego charakteru wyżej opisanych, przykładowych19 
postępowań sądowych przeciwko piratom internetowym nie jest możliwe bez 

15 Zob. dokumentacja postępowania na stronie internetowej RIAA, https://www.eff .org/wp/
riaa-v-people-fi ve-years-later (7.12.2015).

16 Postępowanie zakończyło się ugodą sądową, na podstawie której na rzecz podmiotów upraw-
nionych (powodów) wypłacono kwotę ponad 100 mln USD (Graham, 2006).

17 Wyrok Amtsgericht Cottbus z dnia 25 maja 2004 r., 95 DS 1653 JS 15556/04 (57/04), w którym 
stwierdzono, że korzystanie z serwisu KaZaA jest karalne (orzeczono karę grzywny w wysokości 
400 EUR).

18 Z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalne jest kopiowanie i ewentualnie dalsze 
rozpowszechnianie utworów niż ich tworzenie (Landes & Posner, 2003: 11–35).

19 Szerzej na temat całego przebiegu procesów oraz innych przykładów procederu karalnego 
w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych można znaleźć w: Mortenson, 2013: 1105–1111; 
Wiebe, 2015: 139–165.
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opisania, jakie konsekwencje wywołały w sferze tworzenia prawa. Podobnie 
bowiem jak w przypadku rozszerzenia zakresu ochrony czasowej praw autor-
skich w odniesieniu do utworów Walta Disneya20, wskutek procesów sądo-
wych, doszło do zmian legislacyjnych. Na przykład w roku 1996 zawarto dwa 
międzynarodowe porozumienia w ramach grupy WHO (WIPO)21: o prawie 
autorskim oraz o artystycznych wykonaniach i fonogramach. Jego implemen-
tacją w prawie amerykańskim było uchwalenie Digital Millenium Copyright 
Act, wprowadzającego między innymi odpowiedzialność Internet service 
providers za treści zamieszczane w ramach serwisów internetowych przez ich 
użytkowników22. Coraz częstsza, rygorystyczna i surowa interpretacja norm 
prawnych zmierzająca do jak najdalej idącej ochrony prawnoautorskiej oraz 
utrzymujący się na wysokim poziomie – zdaniem grup lobbujących – poziom 
naruszeń w internecie doprowadziły do próby prawnego uregulowania tej 
kwestii na korzyść podmiotów uprawnionych. Miał to być kolejny krok do 
całkowitego wyeliminowania możliwości bezprawnego udostępniania utworów 
w internecie. Przejawem dążeń prawodawców europejskich (i – odpowiednio 
– amerykańskich) było przyjęcie projektu aktu prawa międzynarodowego 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) oraz – w odniesieniu do prawa 
amerykańskiego – Stop Online Piracy Act (SOPA). Oba porozumienia znacz-
nie zaostrzają odpowiedzialność karną w przypadku piractwa internetowego 
(Targosz, Tischner & Wyrwiński, 2012: 5 i n.). Decyzje poszczególnych państw 
europejskich o implementacji tych postanowień do prawa krajowego wywołały 
jednak masowe poruszenie społeczne, a w konsekwencji także – wycofanie się 
Unii Europejskiej z ratyfi kacji ACTA (Guzik, 2012). To ostatnie wydarzenie 
zdaje się negować dotychczasowe twierdzenie. Protesty społeczne narastają-
ce wokół przyjęcia ACTA doprowadziły bowiem do wycofania się zarówno 
rządu polskiego, jak i Parlamentu Europejskiego z implementacji rozwiązań 
wskazanych w tym porozumieniu międzynarodowym23. Wskazuje się, że 
po raz pierwszy wysłuchano głosu społeczności internetowej tak dalece24. 

20 Chodzi o tzw. Mickey Mouse Protection Act, czyli Copyright Term Extension Act of 1998, 
Public Law 105–298, na podstawie którego w prawie amerykańskim rozszerzono czas trwania 
uprawnień prawnoautorskich (do 70 lat po śmierci twórcy, 120 lat od stworzenia utworu lub 95 lat 
od jego publikacji). Podstawowym motywem dokonania tej zmiany była chęć zagwarantowania dal-
szej ochrony utworom związanym z Myszką Miki oraz lobbing grupy Walta Disneya (zob. Lawrance 
& Baranowski, 1998: 7–10).

21 WIPO Copyright Treaty oraz WIPO Performance and Phonograms Treaty.
22 Wyłączenie odpowiedzialności ISP było na tej podstawie możliwe przez wykazanie, że treści 

te zostały usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wezwania od pomiotu uprawnionego. Wykładnia tej 
normy była jednak z czasem coraz bardziej zawężana przez sądy amerykańskie, nakładające na ISP 
rygorystyczne obowiązki fi ltrowania treści zamieszczanych przez użytkowników końcowych (Barta 
& Markiewicz, 2007: 311 i n.).

23 Aczkolwiek samo w sobie to porozumienie nie wprowadzało zasadniczo wiele nowego w kon-
tekście już obowiązujących zasad prawa autorskiego (por. Targosz, Tischner & Wyrwiński, 2012: 62–63).

24 Choć de facto tylko go uwzględniono, skoro podobne regulacje wprowadzone mają być przy 
okazji negocjowanego stale porozumienia TTIP (por. Haggart, 2014: 250–255; Bridy, 2012: 155–160).
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Wydaje się jednak, że mimo braku wprowadzenia tego akurat porozumienia 
międzynarodowego w życie, z uwagi na dalsze dyskusje nad jego pochodnymi 
dokumentami (TTIP), a w szczególności w kontekście tego, jak przebiega nad 
nimi dyskusja publiczna (tej brak), takie zjawisko pozostanie wyjątkiem od 
przyjętej reguły. Problem zaostrzania odpowiedzialności prawnoautorskiej 
widoczny jest bowiem na przykładach ostatnich zmian i projektowanych no-
welizacji ustawy (m.in. na przykładzie wprowadzenia opłaty audiowizualnej, 
uznania konstytucyjności przepisu karnego penalizującego „jakiekolwiek inne 
naruszenie” praw autorskich czy też medialnych dyskusji co do zamknięcia 
popularnych portali internetowych udostępniających możliwość darmowego 
korzystania z utworów audiowizualnych).

W odniesieniu do hipotezy badawczej niniejszego opracowania na szcze-
gólną uwagę zasługuje również dyrektywa o społeczeństwie informacyjnym, 
nakładająca na państwa członkowskie obowiązek implementacji między innymi 
instytucji ochrony zabezpieczeń technicznych. Jak wskazano bowiem w pream-
bule, rozwój technologiczny pozwala użytkownikom końcowym wykorzystywać 
środki technologiczne zmierzające do rozwoju nielegalnych form działalności 
umożliwiających lub ułatwiających obchodzenie zabezpieczeń technicznych, co 
nie leży w interesie podmiotów uprawnionych (pkt 47 preambuły Dyrektywy 
PE i Rady WE). Jednocześnie prawodawca europejski podkreśla, że dyrekty-
wa ta zawiera wyczerpujące wyliczenie wyjątków i ograniczeń dla autorskich 
praw majątkowych (pkt 32 preambuły Dyrektywy PE i Rady WE). W praktyce 
w art. 6 dyrektywy państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia 
instytucji ochrony ustawowej zabezpieczeń technicznych utworów, swobodnie 
natomiast mogą decydować o wprowadzeniu dodatkowych wyjątków od ochrony 
zabezpieczeń technicznych w zakresie dozwolonego użytku prywatnego. Jest 
to wyrazem wyważenia interesów grup podmiotów uprawnionych oraz użyt-
kowników końcowych – na korzyść tych pierwszych (Bechtold, 2002: 204 i n.). 
Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, ochrona zabezpieczeń technicz-
nych nie ma nic wspólnego z ochroną dobra intelektualnego, jakim jest utwór. 
W odniesieniu do wspomnianej instytucji roszczenia zbliżone – a w przypadku 
ustawy polskiej roszczenia identyczne – jak w przypadku naruszenia autorskich 
praw majątkowych przysługują w razie obejścia zastosowanych zabezpieczeń 
technicznych, de facto sprowadzających się do zastosowania odpowiedniej tech-
nologii informatycznej (Bechtold, 2002: 206). Reakcja prawodawcy europejskiego 
odpowiada zatem przesłaniu zawartemu w haśle Th e answer to the machine 
is in the machine, ale jednocześnie sprowadza się do ochrony poczynionych 
nakładów fi nansowych podmiotów uprawnionych (najczęściej producentów 
i dystrybutorów).

Wszystkie wymienione zabiegi prawodawcze: od traktatów WIPO przez 
kolejne dyrektywy europejskie (w szczególności dyrektywę o społeczeństwie 
informacyjnym) aż do projektów prawa międzynarodowego ACTA oraz ustaw 
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amerykańskiej SOPA, doprowadzić miały do zmniejszenia aktywności piratów 
internetowych oraz innych naruszeń prawa autorskiego, a także zmiany nasta-
wienia społecznego w kierunku większego poszanowania interesów podmiotów 
uprawnionych. Jak jednak wykazują ostatnie badania (Peukert & Claussen, 2015), 
nawet zamykanie głównych serwisów internetowych nie wpłynęło w żaden sposób 
na zmniejszenie piractwa internetowego, co podaje w wątpliwość argumentację 
grup lobbujących w interesie producentów i dystrybutorów. Z przeprowadzonych 
badań wynika bowiem, że zamknięcie serwisu Megaupload wcale nie przełożyło 
się na wzrost zainteresowania użytkowników końcowych zapłatą za oryginalne 
utwory (np. w postaci sprzedaży biletów do kina, książek, płyt DVD) (Peukert 
& Claussen, 2015: 2), a wręcz przyczyniło się do odnotowania strat w przycho-
dach w branży kina alternatywnego i off owego (Peukert & Claussen, 2015: 3).

Czy zatem kolejne zmiany legislacyjne zaostrzające odpowiedzialność za 
naruszenia autorskich praw majątkowych mają charakter penalnego populizmu 
(w rozumieniu przyjętym we wstępie)? Za uznaniem tej hipotezy za prawdziwą 
przemawiają poniższe argumenty.

Po pierwsze, charakter zmian legislacyjnych stoi w sprzeczności z podstawo-
wymi założeniami prawa autorskiego ochrony dobra intelektualnego, a zmierza 
w kierunku ochrony nakładów fi nansowych poczynionych co do zasady przez 
podmioty wtórnie uprawnione (nie autorów, ale producentów i dystrybutorów 
utworów). Po drugie, nowelizacje i kolejne propozycje zmian prawa międzynaro-
dowego stanowią bezpośrednią reakcję prawodawców na głośne procesy sądowe 
przeciwko piratom internetowym: przypadki Napster, KaZaA, Th ePirateBay oraz 
Megaupload stanowiły argument grup lobbujących za zaostrzeniem reakcji na 
naruszenia. Ponadto, nie tylko ustawodawstwo, ale również linia orzecznicza 
sądów powszechnych przyczyniały się do nakładania coraz dalej ingerujących 
w działalność ISP obowiązków, na przykład fi ltrowania treści internetowej, 
mimo że z punktu widzenia normatywnego takie czynności budziły wątpli-
wości (Barta & Markiewicz, 2011: 311 i n.)25. Po trzecie, jak wykazują ostatnio 
przeprowadzone badania naukowe, zamykanie serwisów internetowych nie ma 
wpływu na wzrost lub spadek dochodów podmiotów uprawnionych, a mimo 
tego prawo nadal jest zaostrzane. Stąd też hipotezę badawczą postawioną na 
początku niniejszego artykułu można uznać – niestety – za uprawdopodobnioną.

25 Znamienne jest to, że mimo kolejnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE ogranicza-
jących taki obowiązek, sądy (w tym polskie) jednak opowiadają się za przyjęciem nawet ogólnie 
określonych nakazów fi ltrowania treści. Por. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27 maja 
2015 r., sygn. IX GC 791/12, niepubl.




