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Wprowadzenie

Przedstawione omówienie zagadnienia wykorzystania utworu służy jako przykład 
do określenia ogólnych zasad, które postulowane są dla stosowania kryteriów 
efektywności1.

Główną tezą odnoszącą się do stosowania efektywności przez agentów związanych 
z działaniem prawa jest, iż agenci działający w powiązaniu powinni być świadomi, 
że efektywność całości procesu ich współdziałania jest nadrzędna względem maksy-
malizacji użyteczności działania każdego z nich z osobna. Poniższe rozważania są 
więc propozycją odpowiedzi na pytanie, jak należy stosować efektywność w sytuacji, 
gdy powiązane są ze sobą dwie lub więcej instytucje czy podmioty.

Kim jest agent w sensie ekonomicznej analizy prawa?

Ekonomiczna analiza prawa nie dostarcza jednoznacznego pojęcia agenta ani podmio-
tu wykonującego związane ze skutkami ekonomicznymi czynności. Najważniejsze 
pozycje analizujące pod względem ekonomicznym kolejne gałęzie prawa precyzują 
indywidualnie dla każdego z zagadnień to, kto w ramach danego porządku prawnego 
podejmuje istotne dla ekonomiki instytucji czy procesu decyzje (Posner, 2007).

1 Problem wyboru miary efektywności konkretnego typu, np. rozwiązania efektywnego 
w rozumieniu Pareto czy Kaldora-Hicksa, jest dla określenia zasad stosowania kryterium nieistotny. 
Możliwość stosowania oraz pole, na którym kryterium efektywnościowe wywiera skutek, są bowiem 
zależne od kompetencji agenta podejmującego decyzję, tj. sędziego, przedsiębiorcy, ustawodawcy i in.
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Rekonstruując pojęcie na potrzeby niniejszego opracowania, przyjęto defi -
nicję zbliżoną do tej, która jest niekontrowersyjna w teorii gier (von Neumann, 
Morgenstern, 1944).

Defi nicja. Agent w rozumieniu ekonomicznej analizy prawa to dowolna jednost-
ka podejmująca decyzje, których zbiór stanowi dobrane do okoliczności strategie 
działania, możliwe do przedstawienia w postaci matrycy wypłat.

Za tak ogólnie postawioną defi nicją agenta przemawiają nie tylko względy 
praktyczne, lecz także postać, którą pojęcie przyjmuje na gruncie analiz zjawisk 
prawnych różnego typu. Równym zainteresowaniem ekonomii cieszą się ustawo-
dawca, podatnik, sąd, przedsiębiorstwo czy grupa społeczna.

Działanie agentów powiązanych

Najogólniej można przyjąć, iż agenci działają w powiązaniu wówczas, gdy ich strategie 
znajdują wspólne przecięcie na matrycy wypłat, w którym są im przypisane wartości 
zmodyfi kowane z uwagi na udział drugiego podmiotu. Przy wprowadzaniu innowacji, 
które zostaną zdefi niowane dalej, istotne są trzy typy agentów, których działania są 
skorelowane na gruncie prawa. Należą do nich: społeczeństwo, sądy oraz administracja2.

Na wzór rozumowania teoriogrowego, możemy rozważać kolejność ruchów 
każdego z agentów działających w powiązaniu oraz powtarzalność ich działań. 
Przykładami ruchu danego podmiotu mogą być: wprowadzenie regulacji do obrotu 
prawnego (ustawodawca), wniesienie pozwu do sądu (przedsiębiorca, osoba pry-
watna), dopuszczenie dowodu w procesie (sąd) itp.

Użyteczność indywidualna agentów na gruncie prawa

Użyteczność (utility function) agenta zależna jest od ruchów, jakie ma do wykonania, 
oraz celów, jakie przed sobą stawia. Możemy przyjąć, że ustawodawca wprowa-
dzający daną regulację maksymalizuje swoją użyteczność wówczas, gdy regulacja 
działa zgodnie z zamierzeniem (efektywnie), na przykład doprowadza do pełnej 
ochrony dobra prawnego w zamierzonym zakresie i warunkach. Już na tym etapie 
pojawiają się liczne komplikacje wynikające z kolizji dóbr chronionych prawem, 
zasad prawa, konieczności uwzględnienia interesów obywateli.

Im lepiej agent się spisuje w maksymalizacji własnej użyteczności, tym wyższą 
efektywność można przypisać jego działaniom.

2 Znaczenie słowa „administracja” jest tutaj szersze, niż przyjmuje się współcześnie w doktrynie 
prawa administracyjnego (Zimmermann, 2011). Administracja oznacza raczej ogół organów 
administracyjnych oraz administrujących, które związane są z wykonywaniem władzy państwowej, 
w tym odpowiadających za sprawne ustawodawstwo, regulację pracy organów niższego rzędu, 
wykonujących analizy rynków itp. (Schaefer Cooter, 2009).
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Efektywność działania agentów

O danym ekwilibrium, tj. rozwiązaniu dla każdego w graczy, myślimy jak o efek-
tywnym przykładowo wówczas, gdy zmiana w wypłatach bez szkody dla dowolnego 
z agentów (graczy) jest niemożliwa lub gdy zmiana przyniosłaby łącznie więcej strat 
niż zysków dla ogółu agentów. Gdy występuje pierwsza z wymienionych sytuacji, 
przyjmujemy, że zostało osiągnięte optimum Pareto (Cooter, Ulen, 2009). W drugiej 
natomiast uznajemy, iż rozwiązanie jest efektywne w ujęciu zaproponowanym przez 
Kaldora-Hicksa (Kaldor, 1939; Hicks, 1939). Decyzja o wyborze typu efektywno-
ści, którą dana jednostka lub instytucja będzie uskuteczniać, uzależniona jest od 
przyjętych zasad sprawiedliwości lub innych założeń aksjologicznych.

Efektywność procesowa

Ochrona dóbr prawnych, podobnie jak realizacja celów polityki gospodarczej i spo-
łecznej, jest realizowana nie przez działanie pojedynczego organu, ale przez proces, 
w którym biorą udział wszystkie grupy wymienione wcześniej, tj. administracja, 
społeczeństwo oraz sądy.

Działanie agentów powiązane w ramach danego porządku prawnego jest również 
powiązane pod względem efektywności realizacji wspólnych celów, na przykład 
ochrony danego dobra prawnego.

Błędne jest natomiast stwierdzenie, iż maksymalizacja ochrony danego dobra 
w ramach działania jednego z agentów koniecznie przyczynia się do zwiększenia 
ochrony dobra na skalę całego procesu. Poniższe przykładowe sposoby maksymali-
zacji efektywności na skalę lokalną (w zakresie działania tylko jednego z agentów) 
mają służyć ochronie dobra prawnego, jakim jest prawo do eksploatacji utworu 
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Analizowane będą 
kolejno: rozwiązania ustawodawcy w zakresie prawa autorskiego oraz postępowa-
nia cywilnego w sprawach gospodarczych, działania związane z praktyką sądową 
rozstrzygania spraw o bezprawne wykorzystanie utworu oraz możliwości i zyski 
stron pozostających w sporze o eksploatację utworu.

Wykorzystanie utworu w prawie polskim

Aby bliżej przyjrzeć się problemowi efektywnego działania norm na gruncie 
prawa autorskiego, warto przypomnieć podstawowe informacje dotyczące obo-
wiązujących przepisów w omawianym zakresie. Po pierwsze, należy wprowadzić 
istotne rozróżnienie pomiędzy utworem zależnym a uprawnieniami wynikają-
cymi z praw autorskich majątkowych – w szczególności prawa do eksploatacji 
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utworu. Mówiąc o wykorzystaniu utworu w kontekście ochrony praw autora do 
decydowania o dalszych losach jego dzieła, czasem ma się na myśli jedną, a cza-
sem obie z wymienionych form korzystania z utworu. O ile na gruncie dyskusji 
dotyczącej prawa autorskiego wskazane odróżnienie jest oczywiste, o tyle w oce-
nie ekonomicznej efektywności działań prawnych często myli się oba sposoby 
wykorzystania utworu3. Na potrzeby naszej analizy zawęzimy pojęcie innowacji 
w rozumieniu Cootera-Schaefera i wprowadzimy jasną granicę między utworem 
zależnym a eksploatacją utworu.

Utwór zależny jako kategoria wyodrębniona normatywnie

Pojęcie utworu zależnego (opracowania) w polskim systemie prawa autorskiego 
znajduje swoje podstawy w art. 2 pr. aut. W doktrynie utwór zależny określa się jako 
utwór niesamoistny (obok utworu z zapożyczeniami, współautorskiego, zbiorowego 
oraz zbioru utworów). Podstawowe cechy, jakie należy wskazać celem jego wyod-
rębnienia, to: a) niezależność powstania utworu od porozumienia między autorami 
dzieła macierzystego oraz zależnego; b) wykorzystanie treści utworu macierzystego 
w opracowaniu w stopniu istotnym; c) brak możliwości odrębnego korzystania z obu 
utworów w ramach dzieła zależnego.

Z opracowaniem (utworem zależnym) konfrontuje się często tzw. dzieło 
inspirowane, dla odmiany uznawane za produkt samoistny. Prosty przykład naj-
lepiej zilustruje odmienność dwu pojęć: kategoria dzieł inspirowanych dotyczy 
na przykład twórczości muzycznej inspirowanej dziełem literackim, natomiast 
opracowanie będzie tłumaczeniem, wyciągiem z tekstu czy innym wykorzysta-
niem dzieła bez zmiany formy twórczości czy przekazu. Można w tym miejscu 
zaryzykować stwierdzenie, iż podpadanie pod jedną z kategorii zależy właśnie 
od typu dokonywanego przekładu4.

Na potrzeby poniższej analizy jednak najistotniejszą różnicą pomiędzy utworem 
zależnym a eksploatacją utworu będzie to, iż w wyniku tej drugiej operacji nie 
dojdzie do powstania żadnego nowego produktu, istniejący już utwór nie otrzyma 
także żadnych oryginalnych własności.

3 Przyczyną takiego stanu rzeczy może być poleganie wyłącznie na pracach praktyków 
ekonomii. Niestety, stopień ogólności występujący w literaturze związanej z ekonomiczną analizą 
prawa jest zwykle tak wysoki, iż nie sposób określić, jaką formę wykorzystania utworu zamierzał 
przedstawić autor. Nierzadko dokonując kalkulacji efektywności, ignoruje się do tego stopnia kwestie 
prawnoautorskie, że prawa autora do utworu zrównuje się z patentem. W tradycji amerykańskiej 
szkoły Law and Economics postuluje się po prostu pojęcie innowacji, jako obejmującej pełen zakres 
zmian wynikających z zaistnienia utworu (Cooter, 2010). Podobna praktyka jest o tyle szkodliwa, że 
właściwie niemożliwe jest stworzenie nietrywialnego przykładu wykorzystania zasad efektywności 
w oparciu o przedstawiony „stan prawny”.

4 Wnikliwą analizę różnych typów przekładu zob. w: Heydel, 2009.
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Eksploatacja utworu

Z punktu widzenia oceny dla celów dowodowych eksploatacja utworu wydaje się 
o wiele mniej skomplikowanym zagadnieniem niż pojawienie się utworu zależne-
go. W tym pierwszym przypadku, odmiennie niż przy opracowaniu, nie musimy 
zastanawiać się, jaki wkład w wykorzystane dzieło miał pierwotny twórca i jego 
kolejny użytkownik. Osoba dokonująca eksploatacji utworu używa po prostu dzieła 
wyjściowego w niezmienionej formie.

Eksploatacja utworu jest zależna od przeniesienia autorskich praw majątkowych. 
W myśl art. 17 pr. aut. wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania 
nim na wszystkich polach eksploatacji przynależne jest twórcy, a dopiero przez kon-
trakt z innym podmiotem udziela się mu prawa do rozporządzania lub korzystania 
z przedmiotu umowy. W ramach kontraktu pomiędzy autorem a korzystającym można 
określić dokładnie dozwolony sposób eksploatacji oraz wysokość wynagrodzenia 
należnego twórcy (Traple, 2011). Samo prawo do wynagrodzenia również jest 
wyodrębnionym w ustawie o prawie autorskim... prawem autorskim majątkowym.

Mając na uwadze powyższy stan prawny, możemy zastanowić się, jakie środki 
ochrony przysługują twórcy w przypadku naruszenia wyłącznego prawa do korzy-
stania, powielania oraz wynagrodzenia.

Uregulowania dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych

Konieczną konsekwencją rozwoju prawa handlowego jest fakt, iż coraz częściej 
to osoby prawne oraz przedsiębiorcy, a nie osoby fi zyczne, czynią użytek z praw 
majątkowych dotyczących eksploatacji utworu. Kodeks postępowania cywilnego 
przewiduje postępowanie odrębne dla spraw pomiędzy podmiotami gospodarczymi. 
Jedną z modyfi kacji dotyczących postępowania w sprawach gospodarczych jest 
wprowadzenie zasady prekluzji dowodowej, która chroni strony przed przewle-
kłością postępowania.

Sądowa ochrona praw autorskich majątkowych

Jednym z podstawowych obowiązków powoda w sprawie o naruszenie prawa do 
eksploatacji utworu jest dostarczenie dowodu na zaistnienie naruszenia. W przy-
padku dostarczenia takiego dowodu, powód uprawniony jest do żądania zwrotu 
utraconych korzyści w postaci opłacenia trzykrotnej wartości kwoty stanowiącej 
opłatę licencyjną, której by udzielono na wykorzystanie utworu. Wyrazem mak-
symalizacji efektywności działania sądów w zakresie orzekania jest zastąpienie 
szczegółowej enumeracji wytycznych dotyczącej oceny dowodów zasadą swobodnej 
oceny dowodów przez sędziego. Ma to służyć nie tylko ułatwieniu pracy sędziego, 
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lecz także zdjęciu ze stron obowiązku nadmiernego przygotowywania każdego 
przedstawianego dowodu, ryzyka utraty części dowodu, która mogłaby pociągnąć 
za sobą jego niedopuszczenie itp.

Maksymalizacja efektywności działania

Używając terminologii z teorii gier, możemy powiedzieć, że agenci wykonują swoje 
ruchy (podejmują decyzje) kolejno, znając stosunkową wartość wypłat wybraną 
przez graczy wykonujących ruch wcześniej.
Proces ochrony dóbr prawnych jest, w sensie teorii gier, grą sekwencyjną. Z uwagi 
na kolejność podejmowania decyzji odnośnie do kształtu procesu ochrony prawa 
do eksploatacji utworu, agenci uporządkowani są w następujący sposób:

1) ustawodawca – z racji zasady określoności prawa oraz niedziałania prawa 
wstecz, to do ustawodawcy (określającego zakres i przedmiot ochrony) zawsze 
należy pierwszy ruch. Strony oraz sądy z założenia wiedzą o treści jego decyzji.

Maksymalizacja ochrony wyrażona jest między innymi poprzez objęcie nią 
pełnego zakresu korzystania z autorskich praw majątkowych wynikających 
ze stworzenia utworu, ustanowienia odrębnego postępowania w sprawach 
gospodarczych dla podmiotów, które o wiele częściej zmuszone są dochodzić 
swoich praw związanych z naruszeniem prawa do eksploatacji oraz ustanowie-
niem prekluzji dowodowej, która ma wykluczyć przewlekłość postępowania 
cywilnego w sprawach między przedsiębiorcami;

2) przedsiębiorca – podejmuje decyzję o ewentualnym wszczęciu postępowania 
na podstawie przewidywań dotyczących zachowania sądu.

Przedsiębiorca w roli powoda dokonuje kalkulacji zysków i strat, które 
mogą wyniknąć z procesu;

3) sąd – maksymalizuje efektywność swojego działania poprzez czynienie 
użytku z prawa do swobodnej oceny dowodu. Decyzja o dopuszczeniu bądź 
niedopuszczeniu przez niego dowodu nie jest pewna na etapie podejmowania 
decyzji przez przedsiębiorcę.

Kazus

Przedsiębiorca Andrzej W. jest twórcą zestawu zdjęć reklamujących jego działalność 
w ramach dużego serwisu aukcyjnego, natomiast przedsiębiorca Jacek F., prowa-
dzący działalność w podobnym jak Andrzej W. zakresie, nie posiada żadnych zdjęć 
potrzebnych mu do zamieszczenia reklamy w ramach serwisu aukcyjnego. Bez 
konsultacji z Andrzejem W., Jacek F. zamieszcza w swojej reklamie zdjęcia wyko-
nane przez Andrzeja W. Nie umieszcza przy nich żadnej adnotacji o autorze zdjęć.
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Andrzej W. rozważa wniesienie do sądu pozwu przeciwko Jackowi F. W tym 
samym czasie Jacek F. z sukcesem kończy kilkanaście aukcji, które prowadził 
z użyciem zdjęć autorstwa Andrzeja W. Andrzej W. posiada wyłącznie zdjęcia 
ekranu udowadniające naruszenie jego prawa, nie miał jednak czasu i sposobno-
ści, aby zainwestować w inne formy tego samego dowodu, na przykład wydruk 
kodu źródłowego strony poświadczony notarialnie w chwili pobrania czy zapis 
z serwerów serwisu aukcyjnego, do których uzyskania potrzebne jest odtworzenie 
usuniętej z serwisu treści.

Kiedy racjonalnym działaniem ze strony Andrzeja W. będzie wniesienie pozwu?

Skuteczność ochrony

Ochrona prawa do eksploatacji utworu jest skuteczna wówczas, kiedy każdy z upraw-
nionych agentów może bez naruszenia zasad racjonalności uczestniczyć w procesie 
jej realizacji. W przypadku Andrzeja W. możliwe zyski oraz konieczne inwestycje 
przedstawiają się następująco:

1) spodziewane zyski: trzykrotność łącznej kwoty licencji na każdy z użytych 
przez Jacka F. utworów (w wypadku wniesienia pozwu) – 3L;

2) inwestycje związane z uzyskaniem wiarygodnego dowodu naruszenia oraz 
ewentualne straty:
a) koszty wydruku – zbliżone do zera Z(a) (w przypadku dowodu ze zrzutu 

z ekranu lub kodu źródłowego) lub
b) koszty zatrzymania pracy serwerów serwisu aukcyjnego, wywołania zapisu 

archiwalnego stron internetowych itd. (w przypadku dowodu z odczytu 
z serwera) – Z(b).

* ewentualne straty: koszt licencji L, którą powinien był wykupić Jacek F. (w przy-
padku rezygnacji z wniesienia pozwu).

Tak więc ochrona prawa Andrzeja W. do wyłącznego korzystania z utworu jest 
skuteczna, gdy koszt uzyskania dowodu (a lub b) jest znacząco niższy od spodzie-
wanego zysku 3L.

Praktyka sądowa nie pozwala na rozsądne przypisanie prawdopodobieństwa 
dopuszczenia dowodu Z(a). Wiadomo jedynie, iż kosztowny dowód z Z(b) w prze-
ważającej większości wypadków zostaje dopuszczony. Przy stosunkowo niewielkich 
kwotach L, prekluzja dowodowa czyni postępowanie nieopłacalnym dla potencjal-
nego poszkodowanego. Aby zachodził stosunek 3L > Z, konieczne jest naruszenie 
na ogromną skalę, które w praktyce nie występuje lub występuje bardzo rzadko.
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Wniosek

Przy wszechstronnej maksymalizacji ochrony prawa do korzystania z utworu 
(w sprawach gospodarczych dotyczących obrotu handlowego w sieci) na etapie 
ustawowym, podmiotowym oraz sądowym, skuteczność procesu ochrony zostaje 
znacznie osłabiona lub w ogóle nie ma miejsca.

Brak skutecznej ochrony roszczeń wynikających z naruszenia wskazanego w ka-
zusie podważa bezpieczeństwo stosunków handlowych w zakresie obrotu prawami 
majątkowymi do utworu. Jeżeli potencjalny powód nie może wnieść pozwu bez 
naruszenia zasady racjonalności działania, podmiot dopuszczający się naruszeń 
może czuć się bezkarny.

Zasady efektywności dla agentów działających w powiązaniu

Na podstawie wniosków wynikających z powyższego przykładu można sformułować 
dwie naczelne zasady dotyczące procesu realizacji celów polityki prawnej (ochrony 
dóbr, dążeń ekonomicznych, społecznych itd.).

Zasada lokalnego działania. Każdy z podmiotów działa w ramach własnego 
zakresu uprawnień. W szczególności, w ramach procesu sekwencyjnego (z od-
powiednią kolejnością podejmowanych rozstrzygnięć), agenci znajdujący się 
w kolejnych ogniwach decyzyjnych nie mają wpływu na wybory dokonywane 
przed nimi.

Zasada ta wynika z przypisania procesowi ochrony dóbr w ramach działania 
wielu agentów charakteru gry sekwencyjnej. Każdy z agentów ma wpływ wy-
łącznie na decyzje podejmowane w ramach choice point, w którym uczestniczy, 
z tym zastrzeżeniem, iż wprowadzona przez niego modyfi kacja może eliminować 
lub zmieniać wartość wypłat kolejnych graczy. Eksplikacją tego zastrzeżenia jest 
poniższa zasada globalnego oddziaływania.

Zasada globalnego oddziaływania. Każdy z agentów stojących wcześniej 
w drzewie decyzyjnym ma wpływ na racjonalnie podejmowane decyzje kolejnych 
agentów w takim sensie, że wybrane przez niego opcje rozdzielenia wypłat mogą 
zmodyfi kować (zmniejszyć) najwyższą wartość wypłaty dostępną dla kolejnych 
graczy.

Zasada globalnego oddziaływania decyzji podejmowanych przez powiązanych 
agentów wskazuje, że na wcześniejszym etapie gry możliwe jest zablokowanie 
osiągnięcia maksymalnego ulepszenia przez gracza niżej ulokowanego w porządku 
ogniw decyzyjnych. W zależności od siły oddziaływania podmiotu i dostępnych dla 
niego narzędzi, możliwe jest całkowite zablokowanie wprowadzania ulepszeń na 
skalę procesu realizacji ochrony praw.
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