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Odpowiedzialność za „Inne naruszenie cudzych 
praw autorskich lub praw pokrewnych” jako 
nieuzasadniona ochrona karna. Uwagi na tle 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 15/13

Streszczenie:

Przedmiotem omówienia jest „naruszenie cudzego prawa autorskiego w inny sposób”, 
co według autorów nie czyni zadość konstytucyjnym wymogom określoności przepi-
sów karnych i z punktu widzenia odpowiedzialności karnej nie może stanowić podsta-
wy do takiej odpowiedzialności ze względu na brak dostatecznego określenia czynności 
sprawczej. Prowadzi to do sytuacji, w której jeśli wobec oskarżonego nie mają zastosowa-
nia przepisy art. 115 (ust. 1‒2) – 119 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
będzie można go pociągnąć do odpowiedzialności z tytułu „innego naruszenia prawa 
autorskiego”. Wskazać również trzeba na subsydiarność prawa karnego, która zakłada, 
że prawo karne nie powinno wkraczać w obszar regulowany przez inne gałęzie prawa. 
Mając na względzie szczególne reguły wykładni prawa karnego, z powyższych względów 
uznać należy, że w obszarze prawa autorskiego karna ochrona dóbr prawnych posunięta 
jest zbyt daleko. Sam art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
jako niezwykle kontrowersyjny, został niedawno poddany analizie pod względem kon-
stytucyjności w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lutego 2015 r., K 15/13. Auto-
rzy w swojej pracy skupią się przede wszystkim na omówieniu zasadności stosowania 
odpowiedzialności karnej w ramach własności intelektualnej, problematyki stosowania 
art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze szczególnym naciskiem 
na ust. 3 niniejszego artykułu wraz z postulatami de lege ferenda oraz na analizie kry-
tycznej ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna, naruszenie praw autorskich,  
inne naruszenie prawa, znamiona przestępstwa, prawa twórcy

1  Autorzy są absolwentami prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Kto jeszcze wierzy, że cokolwiek jest pewnego w życiu, ten się myli
Antyfanes

1. Wstęp

Prawo autorskie, jako część większej gałęzi prawa cywilnego, korzysta z cywilnych 
środków ochrony przed naruszeniem prawa. Jednak również normy karne stanowią 
ważny element ochrony prawa autorskiego, czego wyrazem są przepisy rozdziału XIV 
ustawy o prawie autorskim. Polskie prawo karne nie realizuje bowiem zasady jed-
nolitości prawa karnego, toteż część przepisów karnych znajduje się poza Kodeksem 
karnym. Prawnoautorskie przepisy karne sprowadzają się w dużej mierze do ochrony 
przed bezprawnym rozpowszechnieniem utworu podlegającego ochronie i w swej bu-
dowie często przypominają konstrukcje wybranych przestępstw przeciwko mieniu. 
W tę konwencję nie wpisuje się przepis art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych2, który penalizuje naruszenie prawa autorskiego w „inny sposób”. 
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest znaczne rozszerzenie karnej ochrony praw 
autorskich, albowiem opis czynu zabronionego nie jest zawarty w akcie normatywnym, 
lecz pozostawiony zostaje sędziowskiemu uznaniu. Autorzy w niniejszym omówieniu 
skupią się na przedstawieniu problematyki stosowania wskazanego przepisu w świetle 
podstawowych zasad prawa karnego oraz poddając ocenie wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 17 lutego 2015 r. K 15/13. Polski system prawa karnego nie realizuje 
zasady wyłączności kodeksu karnego w dziedzinie regulowania norm sankcjonowanych 
i sankcjonujących, stąd też przepisy karne znajdują się wielu ustawach szczegółowych 
regulujących określone dziedziny prawa. Z mocy jednak art. 116 k.k. do wszystkich 
typów pozakodeksowych, zastosowanie znajduje część ogólna kodeksu karnego okre-
ślająca zasady odpowiedzialności karnej, a przede wszystkim odpowiednie przepisy 
Konstytucji, które dają kompetencję do wkraczania organom władzy w prawa i wolności 
osobiste każdego człowieka. W kontekście wymogu określoności prawa omówienia 
wymagają typy penalizujące „inne naruszenia” prawa na dobrach niematerialnych 
określone w ustawach o prawie autorskim.

2. Zasady odpowiedzialności karnej 

Odpowiedzialność karna uruchamiania jest w momencie popełnienia przez sprawcę 
czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego po-
pełnienia (art. 1 § 1 k.k.). Na strukturę przestępstwa składa się więc bezprawność 
czynu, jego karalność, karygodność oraz zawinienie. Z uwagi na istotę prawa karnego, 
przepisy regulujące odpowiedzialność karną podlegają ściśle określonym regułom. 
Z tego powodu, wśród podstawowych cech norm karnych wymienia się słusznie zakaz 
stosowania analogii (w szczególności na niekorzyść), zakaz wstecznego działania usta-
wy, nakaz dostatecznej określoności podstaw odpowiedzialności karnej oraz zakaz 

2  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), 
dalej także jako „ustawa”, „prawo autorskie”.
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wyprowadzenia odpowiedzialności karnej z innego źródła niż prawo stanowione3. 
Z uwagi na to, że cechy te wywodzone są z konstytucyjnej zasady nullum crimen nulla 
poena sine lege, w świetle omawianego zagadnienia podstawowe znaczenia mają dwie 
ostatnie z wyżej wymienionych.

Wymóg określoności przepisów karnych oznacza obowiązek takiego sformuło-
wania przepisów by ich odbiorca mógł je zrozumieć i przestrzegać, a więc muszą być 
one zrozumiałe i jasne dla ich adresata (nullum crimen sine lege certa). Naruszeniem 
tego wymogu będzie więc sformułowanie norm sankcjonowanych w oparciu o nie-
jasne konstrukcje stylistyczne, czy nadmierne używanie sformułowań pochodzących 
spoza języka potocznego, jednak najczęstszym naruszeniem tego wymogu jest kon-
struowanie czynności wykonawczej za pomocą znamion ocennych lub nieostrych, 
które utrudniają wyznaczenie brzegowych zachowań realizujących znamiona czynu 
zabronionego4. Ustawa musi zatem wyraźnie wskazywać na sferę czynów zabronio-
nych i określać wystarczająco każdy z elementów składających się na strukturę danego 
przestępstwa5. Z treści norm karnych wynika bowiem informacja, jakie zachowanie 
jest pożądane przez ustawodawcę oraz polecenie skierowane do adresata, by zachował 
się zgodnie z treścią tej normy6. Przepis, z którego nie można zdekodować o jakie 
zachowania w nim chodzi, nie spełnia więc swojej podstawowej funkcji. Wymóg 
dostatecznej określoności przepisów karnych konieczny jest także dla dokonania 
oceny, czy w konstrukcji danego typu zachowana została zasada stosunkowości, która 
zakłada, że sankcja karna musi być adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości 
zachowań penalizowanych danym typem7. 

Drugim zagadnieniem, które w sposób szczególny dotyczy funkcjonowania przepi-
sów karnych, jest konstytucyjny wymóg kształtowania norm karnych jedynie w drodze 
ustawy. Zasada wyłączności ustawy w dziedzinie stanowienia prawa karnego wymaga 
nie tylko by wszelkie normy prawne dotyczące odpowiedzialności karnej wyprowadzane 
były z ustawy uchwalonej zgodnie z literą prawa przez parlament, ale także by wszelkie 
ograniczenia w zakresie konstytucyjnych wolności i praw ustanawiane były w drodze 
ustawy i tylko wtedy, gdy są konieczne (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Z zasady tej wynika 
zarówno gwarancja dla praw jednostki przed arbitralnym działaniem władzy, poprzez 
ustanowienie sztywnych ram, w obrębie których może się ona poruszać, jak również 
gwarancja dla prawidłowego funkcjonowania państwa poprzez przestrzeganie zasady 
trójpodziału władzy, w ramach której zachowany zostaje balans między władzą usta-
wodawczą, sądowniczą i wykonawczą8. Konsekwencją tak ukształtowanego wymogu 
regulacji przepisów karnych jest wykluczenie z kręgu źródeł prawa karnego preceden-
sów, doktryny oraz prawa zwyczajowego, natomiast w wąskim zakresie dopuszczalne 

3  W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013, s. 94.
4  L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 16.
5  A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 23.
6  A. Zoll [w:] Źródła prawa karnego. System Prawa Karnego. Tom II, red. T. Bojarski, Warszawa 2011, 
s. 230.

7  W. Wróbel, A. Zoll, op.cit., s. 102.
8  Ibidem, s. 94‒95.
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jest funkcjonowanie przepisów o charakterze podustawowym, które niemniej muszą 
mieć charakter aktu wykonawczego wydanego na podstawie wyraźnej delegacji usta-
wowej i tylko w jej granicach9. Nie jest jednak możliwe określenie wyłącznie w drodze 
aktu podustawowego przesłanek aktualizujących odpowiedzialność karną10. Charak-
teru tego nie będą spełniać przepisy, które w swych znamionach zawierają klauzule 
generalne lub normy blankietowe. Dla spełnienia wymogu ustawowego opisu czynu 
zabronionego konieczne jest, aby z samego opisu ustawowego możliwe było zrekonstru-
owanie określonych zachowań, które uznane zostają za zabronione11. Z bogatego w tej 
dziedzinie dorobku Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wynika, że podstawowe 
elementy odnoszące się do struktury przepisów o charakterze represyjnym (a więc nie 
tylko przestępstw) muszą zostać określone w drodze ustawy12. W orzeczeniu z 2001 r. 
TK uznał13, że dopuszczalne jest doprecyzowywanie znamion czynu zabronionego 
w akcie wykonawczym wydanym zgodnie z art. 92 Konstytucji, natomiast w 2003 r. 
TK orzekł14, że „czyn zabroniony i rodzaj oraz wysokość kar i zasady ich wymierzania 
muszą zostać określone bezpośrednio w ustawie, przy czym Konstytucja nie wyklucza 
doprecyzowania niektórych elementów przez akty podustawowe (zasada wyłączności 
ustawy w sferze prawa represyjnego)”. W związku z tym rolą organu władzy wyko-
nawczej nie jest decydowanie o tym, jaki czyn ma być zabroniony, określanie jego 
znamion czy treści, a jedynie dookreślanie tych elementów, które ustawodawca uznaje 
za zabronione15.

3. Karalność „innych naruszeń prawa” autorskiego

Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny 
sposób niż określony16 w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub określone 
w przepisie prawa pokrewne lub nie wykonuje obowiązków w nim określonych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestęp-
stwo określone w tym przepisie ma postać wieloodmianową, ponieważ jego popełnienie 
jest możliwe przez różnie określone czynności sprawcze. Czynności te określone zostały 
jako inne naruszenie praw autorskich lub pokrewnych taksatywnie wymienionych 

9  Ibidem, s. 100.
10  A. Zoll [w:] Źródła prawa karnego…, s. 256.
11  W. Wróbel, A. Zoll, op.cit., s. 101.
12  Por.: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 1993 r., sygn. K 7/93, OTK 1993 nr 2, poz. 42; 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r. sygn. K. 11/94, OTK 1995, poz. 12.

13  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2001 r., sygn. P 2/00 (Dz.U 2001 nr 14 poz. 145).
14  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. P 10/02 (Dz.U 2003 nr 134 poz. 1265).
15  A. Zoll [w:] Źródła prawa karnego…, s. 257.
16  Art. 115: 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy 
utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie znie-
kształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
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w przepisie, bądź niewykonanie określonych ustawą obowiązków (m.in. obowiązek 
ujawnienia osoby trzeciej zajmującej się handlem dzieł sztuki bądź zapłata wynagro-
dzenia, uiszczenie opłaty reprograficzej).

Dla ustalenia zakresu penalizowania czynności przez ten typ niezbędne jest się-
gnięcie do odpowiednich przepisów ustawy, do których typ ten się w swej treści od-
wołuje. Artykuł 115 prawa autorskiego, najogólniej rzecz biorąc, dotyczy penalizacji 
tzw. plagiatu, natomiast przedmiot ochrony zawarty w tym przepisie dotyczy zarówno 
osobistych praw autorskich, jak i praw majątkowych, a także pośrednio dotyczy dobrego 
imienia i godności twórcy17. Zasadniczą formą plagiatu, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy, 
jest działanie sprawcy, który cudzy utwór traktuje jak swój własny, czemu daje wyraz 
poprzez podawanie swojego nazwiska przy utworze, wprowadzanie w błąd co do praw-
dziwego autorstwa, czy też utożsamianie się z osobą twórcy18. Przestępstwa określone 
w art. 115 ustawy stanowią typ powszechny, to znaczy jego sprawcą może być każdy, 
jednak zasadniczą różnicą między ustępem 3 tego przepisu a pozostałymi typami jest 
jego strona podmiotowa. Naruszenie to może mieć miejsce wyłącznie, gdy sprawca 
działa z zamiarem bezpośrednim, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, podczas gdy 
popełnienie plagiatu może mieć miejsce wyłącznie w wyniku działania celowego, jed-
nakże bez konieczności działania w celu osiągnięcia korzyści19. Osiągnięcie korzyści nie 
stanowi jednak skutku warunkującego odpowiedzialność z tytułu tego przestępstwa, 
wystarczające jest podjęcie działań w tym celu20. Naruszenie więc prawa autorskiego lub 
pokrewnego, o jakim mowa w przepisie, musi mieć postać inną aniżeli przywłaszcze-
nie sobie autorstwa, wprowadzenia co do niego w błąd lub rozpowszechnienia bez 
jego oznaczenia. Znamię to w języku polskim ma wiele znaczeń i oznacza w języku 
potocznym uszkodzenie, zepsucie, zakłócenie21. Implikuje to problem adekwatności 
stosowania norm karnych dla ochrony praw twórców. W kontekście naruszenia praw 
autorskich i pokrewnych stwierdzić należy, że pod pojęciem tym kryje się niezgodne 
z prawem wkroczenie w obręb wymienionych w przepisie regulacji prawnych. Szerokie 
określenie czynności sprawczej może sprawiać trudności interpretacyjne, szczegól-
nie w kontekście dozwolonego użytku. Wymienić tutaj należy przykładowo działanie 
sprawcy, które w jego przekonaniu stanowić będzie dozwolony użytek (art. 23 prawa 
autorskiego) lub nieprawidłowo oznaczony lub przytoczony cytat (art. 29), czy prze-
kroczenie granic parodii [art. 29 (1)]. Naruszenie praw autorskich twórcy będzie miało 
także miejsce w razie błędnego podania nazwiska twórcy, podania tylko jednego lub 
kilku nazwisk współautorów, źródła korzystania z utworu, czy w razie udostępnienia 

17  K. Gienas [w:] E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 
Warszawa 2016, komentarz do art. 115, teza nr 2.

18  Ibidem, komentarz do art. 115, teza nr 3‒5.
19  J. Jurewicz, Uwagi o odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych, Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2012, nr 71, s. 12.

20  J. Raglewski [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, komentarz do art. 115, 
teza nr 40.

21  J. Mozgawa, J. Radoniewicz, Prawnokarne aspekty prawa autorskiego (analiza dogmatyczna i praktyka 
ścigania), Warszawa 2002, s. 10.
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utworu osobom spoza katalogu z art. 23 ust. 2. Każdorazowe stwierdzenie przez sąd 
naruszenia praw autorskich w drodze powództwa cywilnego oznaczać będzie narusze-
nie prawa autorskiego w myśl art 115 ust. 3. Co prawda cel działania sprawcy, jakim 
jest osiągnięcie korzyści, wyłączać będzie możliwość działania w ramach dozwolonego 
użytku osobistego, dlatego przykładowo wskazać można, że znamiona typu realizować 
będzie ściąganie plików z Internetu, jeżeli w jego wyniku lub czynności bezpośrednio 
z nim związanych następuje przysporzenie majątku albo uniknięcie w nim strat22, 
co z pewnością ma miejsce, ponieważ osoba taka wówczas nie ponosi kosztów zwią-
zanych z nabyciem danego utworu. Cel zarobkowy jednak nie wyklucza dozwolonego 
użytku na potrzeby cytatu, czy karykatury, dlatego na tym gruncie może dochodzić 
do realizacji znamion przestępstwa. Nierzadko w takich przypadkach możliwe będzie 
wyłączenie odpowiedzialności karnej na podstawie art. 28 par. 1 k.k. ze względu na wy-
łączenie umyślności z powodu działania w błędzie co do okoliczności stanowiącej zna-
mię czynu zabronionego. Artykuł 115 ma więc charakter klauzuli dopełniającej wobec 
przestępstwa plagiatu, co skutkuje tym, że w zasadzie każde naruszenie wskazanych 
w przepisie praw prowadzić będzie do odpowiedzialności karnej23. 

4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 r. K 15/13

W dniu 17 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, iż 
art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1. Niedookreśloność znamion czy klauzula negatywna?

Wniosek o zbadanie zgodności wyżej wymienionego przepisu ustawy z wzorcem kon-
stytucyjnym zawartym w art. 42 ust. 1 Konstytucji RP wniósł Rzecznik Praw Obywa-
telskich. W swoim uzasadnieniu słusznie wskazywał on między innymi na problem 
braku precyzyjności i ścisłości wymaganej dla przepisów regulujących formę odpo-
wiedzialności karnej i w związku z tym stworzenie otwartego zakresu znamion czynu 
zabronionego z brakiem realnej możliwości precyzyjnego wskazania jakie zachowania 
będą penalizowane. Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę skonfrontowania art. 115 
ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z zasadą określoności czynu 
zabronionego, o której mowa w art 42 ust. 1 Konstytucji RP. Zarzuty te zasługują 
na pełną akceptację. Tak określona forma czynności sprawczej czynu zabronionego 
nie pozwala bowiem odbiorcy tej normy na zrekonstruowanie z niej zachowania, 
którego jest on obowiązany przestrzegać. Powszechne rozumienie stanowionych prze-
pisów jest tymczasem jedną z podstawowych cech nie tylko norm karnych, ale norm 
prawnych w ogóle. W sytuacji, w której przedstawicielom doktryny trudno jest wy-
pracować jednolity sposób rozumienia pojęcia „innego naruszenia” prawa, nie można 
oczekiwać od przeciętnego odbiorcy by przestrzegał niekonkretyzowalnych zakazów 
22  N. Gaweł, Niedookreślone sformułowania w prawie są zgodne z konstytucją, Prawo i Podatki 2015, 
nr 6, s. 18.

23  J. Raglewski [w:] Prawo autorskie…, komentarz do art. 115, teza nr 36.
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pod groźbą kary. RPO zwrócił również uwagę na zacieranie się granicy pomiędzy 
sferą odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie praw a odpowiedzialnością 
karną, która w jego ocenie może być zbyt daleko idąca, czego szczególnym wyrazem 
jest ochrona przewidziana w art. 79 ustawy przewidującym odpowiedzialność cywil-
ną za naruszenie autorskich praw majątkowych24. Pogląd Rzecznika Praw Obywa-
telskich podzielił także Prokurator Generalny, który powołał się na opinie wyrażane 
w doktrynie, kwestionujące konstytucyjność omawianego przepisu. Prokurator Ge-
neralny trafnie zarzucił regulacji przede wszystkim brak precyzyjności co do realnej 
możliwości rekonstrukcji strony przedmiotowej przez potencjalnego naruszyciela 
wynikającej z niniejszego przepisu, co może prowadzić do wkraczania sądu w sferę 
zastrzeżoną dla ustawodawcy. Brzmienie art. 115 ust. 3 prawa autorskiego prowadzi 
bowiem do sytuacji, w której to najpierw oskarżyciel, a następnie sąd rozpoznają-
cy oskarżenie musi zadecydować, czy poddane ocenie zachowanie stanowi w jego 
przekonaniu „inne naruszenie prawa”. Ocena ta jest w dużej mierze subiektywna, 
ponieważ treść przepisu nie pozwala na kompleksowe przedstawienie zespołu zna-
mion tego czynu zabronionego. Niemożność ustalenia znamion przestępstwa w tym 
przypadku niejednokrotnie może znaleźć odzwierciedlenie w postaci wyłączenia 
odpowiedzialności karnej na gruncie art. 28 § 1 k.k. Jako z gruntu rzeczy niewłaściwe 
należy określić stanowienie i funkcjonowanie przepisów karnych, których znamiona 
strony przedmiotowej ze swej natury powodują możliwość mylnego ich rozumienia. 
Stanowisko takie prezentuje PG, który stwierdza, że 

jeżeli ustawodawca nie jest w stanie wyodrębnić najbardziej typowych i charak-
terystycznych sposobów zachowań sprawczych, to w tym zakresie nie powinien 
wprowadzać normy penalizującej każde możliwe zachowanie. Zasady nullum crimen 
sine lege scripta oraz nullum crimen sine lege certa gwarantują bowiem, że odpo-
wiedzialność karną może ponieść tylko sprawca czynu zabronionego przez ustawę, 
nie zaś że ustawa taka będzie zawierała opis każdego możliwego zachowania, które 
wyczerpuje znamiona tego czynu. (…) Zaskarżona norma [art. 115 ust. 3 pr. aut. – 
przyp. aut.] stwarza stan niepewności jednostki co do zakresu zachowań dozwo-
lonych i niedozwolonych, a jej stosowanie może prowadzić, w sposób sprzeczny 
z konstytucyjną zasadą państwa prawa, do dowolności orzekania, gdyż sąd, roz-
strzygając o odpowiedzialności karnej w konkretnym stanie faktycznym, w istocie 
będzie stanowił, a nie stosował, prawo25. 

Pogląd ten jest słuszny z tego powodu, że przestępstwo posiada otwarty zespół zna-
mion26, a zatem na sąd został przerzucony obowiązek ustalenia, czy dana czynność 
sprawcy w ogóle powinna podlegać prawnokarnym ocenom. 

Stanowisko zgoła odmienne zajął Marszałek Sejmu, wskazując m.in. na nieprecy-
zyjność zarzutów Rzecznika Praw Obywatelskich przez użycie wyrażenia „otwartość 

24  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2013 r., RPO-729135-II-13/ST.
25  Stanowisko Prokuratora z dnia 22 sierpnia 2013 r., PG VIII TK 38/13.
26  Z. Ćwiąkalski, Wybrane zagadnienia przedawnienia karalności przestępstw przewidzianych w ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profe-
sora Andrzeja Zolla, tom II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 829‒838.
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znamion”. Według Marszałka Sejmu, strona przedmiotowa spornego przepisu nie jest 
nadmiernie niedookreślona, ponieważ w swojej istocie stanowi ona właśnie dookre-
ślenie od strony negatywnej art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Dalsze zawężenie zastosowanie przepisu wynika z przyjętej strony 
podmiotowej, tj. działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, które to wskazuje 
na działanie z zamiarem bezpośrednim. Nadmienił również, że z zasady określoności 
regulacji z zakresu prawa represyjnego z całą pewnością nie wynika obowiązek usta-
nawiania kazuistycznych regulacji, jak w jego ocenie rozumie go wnioskodawca27. 
Polemika Marszałka Sejmu ze stanowiskami RPO i PG w żaden sposób nie może 
zostać uznana za słuszną, a co więcej argumenty przezeń wysnuwane są błędne. Nie 
można się zgodzić, że przepis art. 115 ust. 3 ustawy stanowi negatywne dookreśle-
nie znamion czynu zabronionego opisanych w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy, ponieważ 
konstrukcja taka jest obca prawu karnemu. Czym innym i prawnie dopuszczalnym 
jest konstruowanie typów zabronionych w postaci znamion negatywnych („brak 
uprawnienia”, „bez zgody”), czy też przez klauzule dookreślające zespół znamion 
czynu zabronionego („wbrew przepisom ustawy”, „bezprawnie”), które jednak znaj-
dują dookreślenie w innych aktach ustawowych. Konstrukcja ta jednak znacznie 
różni się od tezy prezentowanej przez Marszałka Sejmu, ponieważ ich występowanie 
każdorazowo prowadzić musi do dekodowania określonej normy sankcjonowanej, 
tzn. o jaką zgodę chodzi w przepisie, czy wbrew jakiemu konkretnemu prawu nie 
należy postępować28. Zarzut Marszałka co do kazuistyki wniosku RPO nie jest także 
argumentem trafnym. Kazuistyczne brzmienie przepisu oznacza bowiem w gruncie 
rzeczy sprowadzenie przepisu do opisu konkretnej sytuacji faktycznej. W żaden 
sposób nie można się zgodzić z tym, że postulaty zgłaszane w toku postępowania 
przed TK miały taki właśnie charakter. Czymś zasadniczo innym jest sformułowanie 
przepisu w sposób, który bez trudu pozwala na jego interpretację, a czym innym 
wprowadzenie w jego treść nadmiaru elementów, które w ten sposób pozbawiają 
go abstrakcyjnego charakteru. Co więcej, art. 115 ust. 3 prawa autorskiego stano-
wi odrębny typ czynu zabronionego, dlatego stanowisko MS o tym, że stanowi on 
klauzulę dopełniającą w stosunku do przestępstw z ust. 1 i 2, jest błędne. Opis czynu 
zabronionego może sprowadzać się do częściowego odesłania do znamion zawartych 
w innym przepisie, nie może jednak stanowić nieograniczonego pola w stosunku 
do innych przestępstw. 

4.2. Ochrona na przyszłość

Trybunał niesłusznie zgodził się z argumentacją Marszałka Sejmu, dopuszczającą moż-
liwość określania pewnych zachowań przez ustawodawcę ogólnie ze względu na cel, jaki 
ma być osiągnięty przez ich realizację29 oraz m.in. powołując się na poprzedni wyrok 

27  Stanowisko Marszałka Sejmu z dnia 30 stycznia 2014 r., BAS-WPTK-961/13.
28  Zob. więcej: S. Żółtek, Znaczenie normatywne ustawowych znamion typu czynu zabronionego. Z za-
gadnień semantycznej strony zakazu karnego, Warszawa 2017, s. 304‒318.

29  Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2009 r. P 31/07, OTK Seria A 2009 
nr 9, poz. 144.
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TK, w którym to tenże stwierdził, że „zasada określoności ustawy karnej nie wyklucza 
posługiwania się przez ustawodawcę zwrotami niedookreślonymi lub ocennymi jeśli 
ich desygnaty można ustalić oraz nie oznacza wymogu jasności i komunikatywności 
wyrażenia zakazu lub nakazu prawnego w stopniu absolutnym30”. Czym innym jest 
jednak posługiwanie się znamionami nieostrymi i ocennymi, których wystąpienie 
w określonych sytuacjach można obiektywnie stwierdzić, a czym innym posługiwanie 
się zwrotami niedookreślonymi, gdzie nie można wytyczyć wyraźnej granicy ich wystę-
powania. O ile bowiem można ocenić co jest rażące, istotne, szczególnie okrutne, czy też 
nie, tak nie można z góry określić co jest „innym naruszeniem prawa”. W konsekwencji 
powyższego oczywistym jest również, że samo w sobie użycie sformułowania „w inny 
sposób”, które wykorzystywane jest również w wielu innych przepisach kodeksu kar-
nego stanowiących o odpowiedzialności m.in art. 118a § 2 pkt 4 k.k. „kto dopuszcza się 
zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp w inny sposób naru-
sza wolność seksualną osoby…”, art. 153 § 1 k.k. „kto stosując przemoc wobec kobiety 
ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bez-
prawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży…”, art. 165 
§ 1 pkt 4 k.k. „kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób 
albo dla mienia w wielkich rozmiarach zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób 
wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych 
informatycznych…”, art. 217 k.k. „kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego 
nietykalność cielesną…”, art 217a k.k. „kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza 
jego nietykalność cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochro-
ny bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego…” nie 
jest niezgodne z zasadą określoności prawa, o ile nie pozostawia wątpliwości co do tego 
co jest zabronione. W przywołanych przepisach określenie „innego naruszenia” nie 
jest znamieniem samym w sobie, ponieważ działanie w „inny sposób” musi wywo-
łać określony w danym przepisie skutek (w przypadku przestępstw materialnych) lub 
co najmniej nie pozostawiać złudzeń co do desygnatów określonego sformułowania 
(tak jak w przypadku „innego naruszenia nietykalności cielesnej”), co jest podstawową 
różnicą między konstrukcją tych typów a przepisem art. 115 ust. 3 prawa autorskiego. 
Jak wskazują również Ryszard Markiewicz i Stanisław Sołtysiński „problemy pojawiają 
się dopiero ze względu na «zastosowanie» powyższych ustaleń do przepisów prawa 
autorskiego, do których odsyła art. 115 ust. 3 u.p.a.p.p.”31, ponieważ ustalenie kręgu 
czynności, które „w inny sposób naruszają cudze prawo autorskie” jest dużo bardziej 
problematyczne aniżeli powodowanie „w inny sposób” przerwania ciąży lub naru-
szenia nietykalności cielesnej, a to z tego powodu, że również samo pojęcie „cudzego 
prawa autorskiego” jest bardzo labilne. Nieoczywistość i specyfika prawa autorskiego 
nie pozwala na przyjęcie, że w sposób jasny i powszechnie zrozumiały można postawić 
granicę między naruszeniem praw autorskich a zrachowaniami legalnymi. 

30  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r. K 2/02 (Dz.U. 2003 nr 24 poz. 202).
31  R. Markiewicz, S. Sołtysiński, Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo 2015, Zeszyt 12 (838), s. 8.
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Trybunał w uzasadnieniu wskazuje na ogólnoprewencyjną i indywidualną funk-
cję przepisów karnych prawa autorskiego, która sprowadzać ma się do odstraszania 
potencjalnych naruszycieli praw autorskich. Słusznie podnoszą Ryszard Markiewicz 
i Stanisław Sołtysiński, że tak daleko idąca penalizacja praw autorskich i groźba od-
powiedzialności karnej może działać również „ogólnoprewencyjnie” wobec dzia-
łań nie naruszających tychże praw32. Z pewnością, jest to zbyt ekspansyjna ochrona 
uderzająca w swobodne korzystanie z dorobku kultury. Co więcej, taka wykładnia 
przepisu prowadzić może również do stosowania w toku postępowania przed są-
dem karnym do niedopuszczalnej analogii na niekorzyść oskarżonego. Ze względu 
na brak ściśle określonych ram czynności sprawczej, w toku postępowania strona 
oskarżycielska posługiwać będzie się analogią w stosunku do pozostałych przestępstw 
zawartych w ustawie o prawie autorskim, znacznie rozszerzając krąg czynów zabro-
nionych w tej ustawie. Również argument Trybunału Konstytucyjnego, że rzadkie 
oddawanie w kwalifikacji prawnej czynu z art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wskazuje na brak represyjnego oddziaływania przez ten prze-
pis na społeczeństwo33 jest niezrozumiały i ma on charakter pozaprawny, niezwią-
zany z problematyką zgodności przepisu z wzorcami konstytucyjnymi. Trybunał 
wskazał na statystyki stosowania przepisu przez wymiar sprawiedliwości. Zgodnie 
z nimi m.in. w okresie od 2008 r. do końca pierwszego półrocza 2013 r. wszczęto 239 
postępowań, z czego w 42 przypadkach skierowano akty oskarżenia, z czego tylko 28 
zakończyło się wyrokiem skazującym. Według Trybunału oznacza to że „W żaden 
sposób nie zostało więc wykazane niebezpieczeństwo dowolności orzekania przez 
sądy ani że przepis ten stanowi narzędzia nacisku aparatu państwowego na obywa-
teli”34. Ciężko zgodzić się z takim stanowiskiem. Nie można przecież prawidłowo 
twierdzić, że jeśli skala zjawiska jest mała, to problem nie istnieje i jeśli nawet ktoś 
poniesie odpowiedzialność z niekonstytucyjnego przepisu, to będzie to problem jed-
nostkowy. Twierdzenie takie można by sprowadzić do absurdu i przytoczyć żart, 
w którym ławnik orzekając o winie oskarżonego mówi „może on niewinny to dajmy 
mu «zawiasy»”. Co więcej, Trybunał odwołując się do statystyk kryminologicznych 
jest niekonsekwentny, w tym samym orzeczeniu odrzuca on bowiem twierdzenia 
Zbigniewa Ćwiąkalskiego, na które powoływał się Rzecznik Praw Obywatelskich 
właśnie ze względu na irrelewantną ocenę przepisu z punktu widzenia granic i kie-
runków polityki kryminalnej państwa i na dalszą konstatację, iż przedmiotem roz-
strzygnięcia w ocenianej sprawie było jedynie to, czy art 115 ust. 3 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych jest zgodny z wymaganiami stawianymi w art. 42 
ust. 1 Konstytucji RP. Zbigniew Ćwiąkalski pisze: 

Określenie czynności sprawczej jako «inne naruszenie», bez bliższego dookre-
ślenia, może prowadzić do wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji prawnej 
konkretnego zachowania. W rezultacie taką kolizję należy rozwiązywać opierając 

32  Ibidem.
33  Ibidem.
34  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2015 r., K 15/13 (Dz.U. 2015 poz. 280).
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się na regułach derogacyjnych opracowanych w nauce prawa karnego dla niewła-
ściwego lub pozornego zbiegu przepisów ustawy (lex specialis derogat legi generali – 
przepis szczególny wyłącza przepis ogólny, lex consumens derogat legi consumptae 
– przepis konsumujący wyłącza przepis konsumowany, lex primaria derogat legi 
subsidiariae – przepis pierwotny wyłącza przepis posiłkowy) (…) Niewątpliwie 
odpowiedzialność prawnokarna wydaje się iść w tym zakresie za daleko. (…) Za-
sadnie zwrócono też uwagę, że art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych uprzywilejowuje twórców, artystów wykonawców, producentów 
fonogramów i wideogramów oraz organizacje radiowe i telewizyjne w sposób 
wyjątkowy. W zasadzie bowiem każde naruszenie ich praw w zakresie, o jakim 
mowa w przepisie, rodzi odpowiedzialność karną (…). Wydaje się, że prawo kar-
ne nie powinno aż tak dalece ingerować w stosunki cywilnoprawne i wyręczać 
uprawnionego w dochodzeniu roszczeń z tego tytułu na tej właśnie drodze. Pra-
wo karne powinno przymuszać do spełnienia świadczenia zupełnie wyjątkowo 
(np. roszczenia alimentacyjne)35. 

Z. Ćwiąkalski wskazuje tu na kolejny problem, który porusza szerzej również J. Ra-
glewski – chodzi o fakt, iż typy przestępne z art. 115 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych ścigane są z oskarżenia publicznego. Proces cywilny w sprawach 
o ochronę praw autorskich ze względu m.in na opinie biegłych jest często bardzo kosz-
towny, proces karny gdzie to oskarżyciel publiczny zobowiązany jest zebrać materiał 
dowodowy, a pokrzywdzony może również uzyskać odpowiednią ochronę majątkową, 
staje się niezwykle atrakcyjny. Konsekwencje tego są takie, że proces karny, który po-
winien pełnić funkcje niejako uzupełniające i wyjątkowe, wychodzi na pierwszy plan36. 
W naszej ocenie przepisy karne opisane w rozdziale XIV ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych powinny być ścigane z oskarżenia publicznego na wniosek lub, 
tak jak było przed nowelizacją z 2005 r., tj. w trybie prywatnoskargowym.

Po analizie wyroku Trybunału Konstytucyjnego podzielamy odczucia Ryszarda 
Markiewicza i Stanisława Sołtysińskiego, którzy piszą, że Trybunał co prawda uznał 
zarzut nieprecyzyjności przepisu jako zasadny, ale ze względu na specyfikę prawa 
autorskiego, gdzie trudność o „kontury ochrony” i zachowanie celu ustawodawcy, 
który nie jest w stanie nadążyć za rozwijającą się techniką, przepis nie może zostać 
usunięty z ustawy. Z pewnością szybki rozwój własności intelektualnej i powsta-
wanie oraz ulepszanie technologii nie mogą usprawiedliwiać przyjętej konstrukcji 
z art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawodawca 
powinien wymagać wyższych standardów precyzji legislacyjnej przede wszystkim 
od siebie. Jeśli natomiast stworzenie odpowiednich przepisów na gruncie prawa kar-
nego nie jest technicznie możliwe, powinien on zrezygnować z ich kryminalizacji 

35  Z. Ćwiąkalski, Komentarz do art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [w:] Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Lex, 2011, akapit 31 i 33, LEX, 
20.02.2017.

36  Por. J. Raglewski, Kilka uwag w kwestii ochrony własności intelektualnej z perspektywy prawnokarnej 
[w:] D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska, Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i pra-
wa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, WK 2015, LEX, 
20.02.2017.
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ze względu przede wszystkim na pewność prawa i przyznać w ten sposób ochronę 
również potencjalnym adresatom tychże norm. Należy przypomnieć, że skonstru-
owane przepisy karne w prawie autorskim są gwarancją ochrony praw autorskich już 
w wystarczającym lub nadmiernym stopniu, a odpowiedniejszymi środkami ochrony 
praw własności intelektualnej jest przede wszystkim mniej dolegliwa ochrona cywilna 
i administracyjna.

Niedefiniowalne i niemożliwe do jednolitej oceny pojęcia utworu, dzieła zależnego, 
inspiracji, indywidualności, problematyczne granice dozwolonego użytku, przyjmowa-
nie absurdalnej ochrony wątpliwych „utworów” na gruncie przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z koncepcją „Kleine Münze” oraz pozosta-
wienie odpowiedzialności karnej na gruncie art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, jak już zostało wspomniane, prowadzi do blokady decyzyj-
nej o korzystaniu często nawet z niechronionych wytworów własności intelektualnej 
ze strachu przed poniesieniem konsekwencji ustawowych z tego tytułu. 

Wątpliwym pocieszeniem dla potencjalnych nieświadomych sprawców jest fakt, iż 
ewentualna odpowiedzialność karna w większości przypadków skutecznie będzie mo-
gła zostać wyłączona na gruncie art. 28 par. 1 k.k. (błąd co do okoliczności stanowiącej 
znamię czynu zabronionego), czy art. 29 k.k. (błąd co do okoliczności wyłączającej 
bezprawność) – ich zastosowanie ze względu na obecne brzmienie przepisu będzie 
zachodziło niezwykle często37. Jak pisze Janusz Raglewski 

W tzw. sytuacjach granicznych, aby nie doprowadzić do wręcz absurdalnych roz-
strzygnięć, konieczne stanie się odwołanie się do wymogu, by popełniony czyn ce-
chował się wyższym niż znikomym stopniem społecznej szkodliwości (art. 1 § 2 k.k.). 
Mając świadomość ułomności takiej propozycji, należy jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że niestosowanie regulacji prawnokarnej z powołaniem się jedynie na argument, 
że idzie ona za daleko, stanowi bardzo groźną praktykę relatywizacji prawa. Mamy 
bowiem do czynienia wówczas z ograniczeniem zakresu stosowania obowiązującego 
prawa przez odwołanie się do argumentu pozanormatywnego38. 

Nieusprawiedliwionym jest więc pozostawianie w mocy przepisu, który wymaga 
ciągłego zastosowania instytucji szczególnych dla prawa karnego, tak aby nie prowadził 
do „absurdalnych rozstrzygnięć”.

5. Podsumowanie

Samo stwierdzenie w postaci „naruszenie cudzego prawa autorskiego” nie czyni 
zadość konstytucyjnym wymogom określoności przepisów karnych i z punktu wi-
dzenia odpowiedzialności karnej nie może stanowić podstawy do takiej odpowie-
dzialności ze względu na brak dostatecznego określenia czynności sprawczej. Z tego 
względu, wydany w tej sprawie wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie może być 
uznać za prawidłowy. Wskazać również trzeba na subsydiarność prawa karnego, 

37  R. Markiewicz, S. Sołtysiński, op.cit., s. 12.
38  J. Raglewski, Komentarz…, akapit 38, LEX, 20.02.2017.
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która zakłada, że prawo karne nie powinno wkraczać w obszar regulowany przez 
inne gałęzie prawa. Mając na względzie szczególne reguły wykładni prawa karne-
go, z powyższych względów uznać należy, że w obszarze prawa autorskiego karna 
ochrona dóbr prawnych posunięta jest zbyt daleko i nie odpowiada społecznemu 
poczuciu sprawiedliwości a także stanowi uciążliwe ograniczenie domeny publicznej. 
Z tego powodu w ramach postulatów de lege ferenda zaproponować należy wykre-
ślenie przepisu art. 115 ust. 3 ustawy. W tym zakresie wystarczająca wydaje się być 
ochrona zapewniona na gruncie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych z tego względu, że określone w nich czynności sprawcze stanowią 
główną i najważniejszą postać naruszeń praw twórców. W zakresie zaś w jakim 
przepis ten chroni prawa majątkowe twórców, wystarczające w zupełności są środ-
ki cywilne mające tożsamy cel. Zarówno racjonalny ustawodawca, jak i Trybunał 
Konstytucyjny, nie mogą wymagać przestrzegania niedających się do oczywistego 
zrekonstruowania czynności sprawczych przez wzorzec normatywny. Dodatkowo 
trzeba wskazać na szeroką ochronę praw autora zapewnionych na gruncie art. 79 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Trybunał Konstytucyjny wyka-
zał się w tym miejscu pewną niekonsekwencją uznając za niekonstytucyjny przepis 
przewidujący możliwość alternatywnego dochodzenia przez twórcę odszkodowania 
w sztywnej wysokości trzykrotności stosownego wynagrodzenia w przypadku za-
winionego naruszenia majątkowych praw twórcy. Z jednej bowiem strony Trybunał 
uznaje, że karna ochrona twórców powinna być należyta ze względu na ich słabą 
pozycję w stosunku do rozwoju nowych technologii, z drugiej strony na gruncie 
prawa cywilnego osłabia ich usytuowanie. Z zainteresowaniem będziemy śledzić losy 
ewentualnego wniosku o zbadanie konstytucyjności art. 303 p.w.p. Odpowiadając 
Antyfanesowi – nawet jeśli wciąż się mylimy, że w życiu jest jeszcze coś pewnego, 
to nadal chcemy wierzyć, że będzie tym prawo.

*  *  *

Responsibility for “Other Infringement of Copyright or Related Rights” 
as Unjustified Criminal Protection. Remarks on the Background 

of the Judgment of the Constitutional Tribunal K 15/13

The subject of this expose is „a violation of other persons’ copyright in a manner other than 
specified”. According to the authors such description does not satisfy the constitutional re-
quirement of criminal provisions determinacy, therefore criminal liability may not be based 
on it. It leads to a situation in which even if provisions included in articles 115 (section 1‒2)- 
119 of Act on Copyright and Related Rights cannot be applied, then accused person still may 
be brought to justice under „a violation of copyright in a manner other than specified”. It is 
necessary to indicate the ancillary character of criminal law which should not encroach on 
the field regulated by a different area of law. Having regard to the specific interpretation rules 
of criminal provisions it is required to state that criminal protection is has gone too far in 
copyright. Article 115 section 3 of Act on Copyright and Related Rights as a very controversial 



Jan Kluza, Konrad Sączek

176 

provision was considered by the Constitutional Tribunal in the adjudication from March 17th, 
2015, reference symbol: K 15/13. The authors focused on discussing the reasonability of crimi-
nal liability in intellectual property law and the problem of application the article 115 empha-
sising section 3 of this provision. Through the analysis of the above mentioned adjudication 
they proposed changes de lege ferenda.

Key words: criminal liability, copyright infringement, other violation of law, offense 
marks, copyright law


