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Prawo do publicznego udostępniania 
utworów w świetle wyroku TSUE w sprawie 
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Streszczenie:

Jednym z podstawowych uprawnień przysługujących twórcom jest sformułowane 
w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 prawo do publicznego udostępniania utworów. Z uwagi 
na brak jego stosownej definicji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie 
już stawał przed koniecznością określenia przesłanek tego pojęcia. Orzeczeniem w sprawie 
Stichting Brein przeciwko Ziggo, C-610/15, rozwija on swoje wcześniejsze rozstrzygnięcia, 
tym razem w odniesieniu do działań operatorów witryn internetowych. W wyroku tym 
uznano, że platforma wymiany online The Pirate Bay narusza prawo autorskie do publiczne-
go udostępniania utworów – stwierdzono równocześnie, że dla przyjęcia odpowiedzialności 
tego rodzaju dostawców usług internetowych nie jest wymagana ich faktyczna wiedza na te-
mat bezprawnego charakteru zamieszczanych przez użytkowników treści. Przedmiotowe 
orzeczenie skłania do refleksji nad konstrukcjami bezpośredniego i pośredniego naruszenia 
prawa autorskiego, a także stosunku ustaleń Trybunału do ograniczeń i wyłączeń odpowie-
dzialności usługodawców zawartych w dyrektywie 2000/31. Artykuł ten ma na celu krytycz-
ną analizę powyższych wątpliwości, przy jednoczesnym zgłoszeniu postulatów co do kie-
runku dyskutowanej obecnie w Unii Europejskiej reformy prawa autorskiego.

Słowa kluczowe: publiczne udostępnianie utworów, prawo autorskie,  
platforma wymiany online 

1  Student piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017 r.). 
Niniejszy artykuł powstał na przełomie listopada i grudnia 2017 r., tj. jeszcze przed przyjęciem przez 
Parlament Europejski dnia 26 marca 2019 r. tekstu projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz 
zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE. W przyjętym tekście dyrektywy zamieszczono poprawki, 
które zostały zgłoszone już po napisaniu artykułu.
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1. Wprowadzenie

W wyroku z dnia 14 czerwca 2017  r. w sprawie Stichting Brein przeciwko Ziggo, 
C-610/152, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej3 kolejny już raz reguluje – za-
stępując w tej roli unijnego prawodawcę – pojęcie publicznego udostępniania utworów 
z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/294. Po raz pierwszy jednak dotyczy to działania operato-
rów platform internetowych, polegającego na indeksowaniu i kategoryzowaniu plików 
w sposób ułatwiający ich zlokalizowanie oraz pobranie na komputery użytkowników. 
TS w powołanym orzeczeniu określa w jakich okolicznościach należy uznać, że opera-
torzy ci naruszają prawo autorskie.

Wyrok ten jest co do swej istoty zbieżny z wcześniejszą opinią5 Rzecznika Generalne-
go Macieja Szpunara6 w tej samej sprawie, odbiega jednak od sugerowanej w niej inter-
pretacji subiektywnej przesłanki (świadomości) czynności publicznego udostępniania 
utworów w odniesieniu do działań administratorów platform wymiany internetowej. 
O ile bowiem Rzecznik Generalny postulował, by odpowiedzialność tych podmiotów 
ograniczyć do sytuacji, w których mają rzeczywistą wiedzę na temat bezprawnego 
charakteru treści udostępnianych przez ich użytkowników – rezygnując z przyjętej 
we wcześniejszym orzecznictwie konstrukcji „wiedzy domniemywanej” – o tyle Try-
bunał poprzestał na uznaniu, że po stronie występującego w sprawie serwisu The Pirate 
Bay wiedza taka nie budziła wątpliwości. Nie jest więc do końca jasne, czy wskazane do-
mniemanie należy stosować także wobec dostawców usług hostingowych – wątpliwości 
te potwierdzają rozbieżne oceny doktryny, przedstawione w dalszej części opracowania.

Z uwagi na sposób wyznaczenia granic odpowiedzialności operatorów platform 
internetowych – w szczególności witryn indeksujących w systemie peer-to-peer7 – roz-
strzygnięcie w sprawie Ziggo z pewnością wpłynie na ich przyszłe działania, co skłania 
także do głębszej refleksji nad relacją pomiędzy konstrukcjami bezpośredniego i po-
średniego naruszenia prawa autorskiego oraz kryteriami ich stosowania. Nie mniej 
istotne wydaje się na tym tle określenie stosunku orzeczenia TS do wyłączeń odpo-
wiedzialności niektórych kategorii dostawców usług sieciowych w ramach dyrektywy 
2000/318. Warto też odnotować, że wyrok ten wydano w momencie kluczowym dla 
2  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-610/15, 
Stichting Brein przeciwko Ziggo BV i XS4ALL Internet BV, EU:C:2017:456; dalej jako: Ziggo.

3  Dalej jako: TS lub Trybunał.
4  Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmo-
nizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. 
UE z 2001 r., L 167); dalej jako: dyrektywa InfoSoc lub InfoSoc.

5  Opinia Rzecznika Generalnego Macieja Szpunara przedstawiona w dniu 8 lutego 2017 r. w sprawie 
C-610/15, Stichting Brein przeciwko Ziggo BV, XS4ALL Internet BV, EU:C:2017:99; dalej jako: opinia 
Rzecznika Generalnego.

6  Dalej jako: Rzecznik Generalny.
7  Dalej jako: P2P.
8  Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektó-
rych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektroniczne-
go w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. UE z 2000 r., L 178); 
dalej jako: dyrektywa o handlu elektronicznym.
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prowadzonych obecnie dyskusji na temat reformy prawa autorskiego w Unii Europej-
skiej, której wyrazem jest między innymi projekt dyrektywy w sprawie praw autor-
skich na jednolitym rynku cyfrowym9. Uchwalenie przedmiotowego aktu w jego za-
proponowanym kształcie wydaje się nie do pogodzenia nie tylko z sentencją orzeczenia 
w sprawie Ziggo, ale w szerszej perspektywie także z dotychczasowym i – jak należy 
przypuszczać – również przyszłym orzecznictwem unijnym.

2. Prawo do publicznego udostępniania utworów przed Ziggo

Na poziomie międzynarodowym prawo do publicznego udostępniania utworów sfor-
mułowane zostało po raz pierwszy w konwencji berneńskiej10 – w dodanym do niej 
w 1928 r. art. 11bis11, zrewidowanym następnie w 1948 r.12 Zastosowanie omawia-
nej regulacji potwierdzono następnie w traktacie WIPO o prawie autorskim (WCT) 
z 1996 r.13, który wprowadził ponadto pojęcie „prawa publicznego komunikowania”14. 

Wskutek transpozycji WCT do ustawodawstwa unijnego poprzez uchwalenie dy-
rektywy InfoSoc15, prawo do publicznego udostępniania utworów uregulowane zostało 
także na poziomie europejskim. Co jednak znamienne, art. 3 ust. 1 InfoSoc nie zawiera 
definicji przedmiotowego pojęcia16. Z tego powodu TS wielokrotnie już stawał przed 
koniecznością określenia, co konkretnie należy rozumieć jako „publiczne udostępnie-
nie”, poświęcając tej problematyce niemal dwadzieścia orzeczeń17.

9  Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym ryn-
ku cyfrowym, COM(2016) 593 final, 2016/0280 (COD), EUR-Lex – 52016PC0593; dalej jako: projekt 
dyrektywy w sprawie praw autorskich lub projekt dyrektywy.

10  Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrza-
na w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z usta-
wą z dnia 5 marca 1934 r.) (Dz.U. z 1934, Nr 27, poz. 213); dalej jako: konwencja berneńska.

11  Któremu w ust. 1 nadano w polskim przekładzie treść następującą: „Autorowie utworów literackich 
i artystycznych korzystają z wyłącznego prawa do zezwalania na publiczne rozpowszechnianie swych 
utworów za pomocą radja”.

12  Zob. World Intellectual Property Organization, Guide to copyright and related rights treaties adminis-
tered by WIPO and glossary of copyright and related rights terms (2003), BC-11bis.1, p. 74.

13  Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie 
dnia 20 grudnia 1996 r. (WCT) (Dz.U. z 2005, Nr 3, poz. 12); dalej jako: WCT. Zgodnie z jego art. 1(4) uma-
wiające się strony będą stosowały się do artykułów od 1 do 21 oraz załącznika do konwencji berneńskiej.

14  Stosownie do art. 8 WCT: „Nie naruszając postanowień artykułów 11(1)(ii), 11bis(1)(i) i (ii), 11ter(1)
(ii), 14(1)(ii) i 14bis(1) Konwencji Berneńskiej, autorom utworów literackich i artystycznych przysłu-
guje wyłączne prawo zezwalania na publiczne komunikowanie swoich utworów drogą przewodową lub 
bezprzewodową, w tym publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym”.

15  Zob. motyw 15 preambuły InfoSoc.
16  Stanowi on jedynie, że „Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączne prawo do ze-
zwalania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne udostępnianie ich utworów, drogą przewodową lub 
bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby 
postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie”.

17  Zob. E. Rosati, The CJEU Pirate Bay judgment and its impact on the liability of online platforms (21st July 
2017), artykuł ukaże się [w:] European Intellectual Property Review, https://ssrn.com/abstract=3006591, 
29.11.2017, p. 3; oraz przytoczone tam orzecznictwo.
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Z dotychczasowych ustaleń Trybunału wynika, najogólniej rzecz ujmując, że w myśl 
przepisu art. 3 ust. 1 InfoSoc autorom przysługuje prawo o charakterze prewencyjnym, 
umożliwiające im podjęcie właściwych kroków w stosunku do potencjalnych użyt-
kowników ich utworów, którzy mogą rozważać ich publiczne udostępnienie w celu 
zakazania im takich działań18. Jak wskazywano dotychczas19, z uwagi na okoliczność, 
że w art. 3 ust. 1 InfoSoc nie sprecyzowano pojęcia „publicznego udostępniania”, należy 
ustalić jego znaczenie i zakres w świetle celów przyświecających tej dyrektywie oraz 
kontekstu, w jakim usytuowano ów przepis. Cele te określone są przede wszystkim 
w motywach 9 i 10 preambuły InfoSoc, które przewidują, że zadaniem dyrektywy jest 
zapewnienie twórcom wysokiego poziomu ochrony, umożliwiającego im otrzymanie 
stosownego wynagrodzenia za korzystanie z ich utworów, w szczególności poprzez ich 
publiczne udostępnianie. Mając na uwadze powyższe, TS przyjął, że pojęcie „publicz-
nego udostępniania” powinno być rozumiane szeroko, co w gruncie rzeczy odpowiada 
wyraźnej dyspozycji motywu 23 preambuły InfoSoc20.

Podstawowe znaczenie dla problematyki publicznego udostępniania utworów w In-
ternecie należałoby przypisać przede wszystkim wyrokowi TS w sprawie Svensson21. 
W orzeczeniu tym, poświęconym linkowaniu (czyli stosowaniu hiperłączy) do utworów 
dostępnych na innej stronie internetowej, Trybunał (bazując na swoim wcześniejszym 
orzecznictwie) sformułował dwie przesłanki, których kumulatywne wystąpienie daje 
podstawy do uznania określonego działania za publiczne udostępnienie: czynność udo-
stępniania oraz obecność publiczności22. Jak wskazał TS, drugi z wymogów uzupełnić 
należy o dodatkowe warunki: po pierwsze, udostępnienie skierowane być powinno 

18  Zob. wyrok TS z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie C-527/15, Stichting Brein przeciwko Jackowi Fre-
derikowi Wullemsowi, działającemu również pod nazwą „Filmspeler”, EU:C:2017:300 (dalej jako: Films-
peler), pkt 25; wyrok TS z dnia 8 września 2016 r. w sprawie C-160/15, GS Media BV przeciwko Sanoma 
Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker, EU:C:2016:644 
(dalej jako: GS Media), pkt 28; wyrok TS z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie C-117/15, Reha Training Ge-
sellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH przeciwko Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), EU:C:2016:379 (dalej jako: Reha Training), pkt 30; 
wyrok TS z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10, Società Consortile Fonografici (SCF) przeciwko 
Marcowi Del Corsowi, EU:C:2012:140, pkt 75. 

19  Zob. Filmspeler, pkt 26; GS Media, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo.
20  Zob. Filmspeler, pkt 27; GS Media, pkt 30; Reha Training, pkt 36; wyrok TS z dnia 7 marca 2013 r. 
w sprawie C-607/11, ITV Broadcasting Ltd i inni przeciwko TV Catch Up Ltd, EU:C:2013:147 (da-
lej jako: ITV Broadcasting), pkt 20. Motyw 23 preambuły InfoSoc stanowi: „Niniejsza dyrektywa po-
winna bardziej zharmonizować obowiązujące prawo autora do publicznego udostępniania utworu. Pra-
wo to należy rozumieć w szerszym znaczeniu, jako obejmujące każde udostępnianie utworu odbiorcom 
nieznajdującym się w miejscu, z którego przekazywanie pochodzi. Prawo to obejmuje każdą publiczną 
transmisję lub retransmisję utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym nadawanie pro-
gramów; prawo to nie powinno obejmować żadnych innych działań”.

21  Wyrok TS z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12, Nils Svensson i inni przeciwko Retriever Sve-
rige AG, EU:C:2014:76; dalej jako: Svensson.

22  Zob. Svensson, pkt 16. Warto dla jasności zaznaczyć, że przesłanki te w kontekście publicznego 
udostępniania utworów pojawiły się w unijnym orzecznictwie już wcześniej (zob. ITV Broadcasting, 
pkt 21‒36). Zob. także późniejsze: Filmspeler, pkt 29; Reha Training, pkt 37; wyrok z dnia 19 listopada 
2015 r. w sprawie C-325/14, SBS Belgium NV przeciwko Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten 
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do nieokreślonej, lecz znacznej liczby potencjalnych odbiorców23, po drugie, utwór 
chroniony musi zostać udostępniony w oparciu o szczególną technologię, inną niż 
zastosowana w odniesieniu do pierwotnego udostępnienia, bądź – w przypadku nie-
spełnienia powyższego kryterium – skierowany do „nowej publiczności”24.

W wyroku GS Media zwrócono z kolei uwagę, że aby zakwalifikować dane działanie 
jako publiczne udostępnienie, podmiot podejmujący taką czynność powinien odegrać 
w tym udostępnieniu „nieodzowną rolę” (co oznacza, że w przeciwnym razie użytkow-
nicy nie mogliby zasadniczo korzystać z utworu), a ponadto jego zachowanie musi mieć 
charakter zamierzony25. Co więcej, ostatnią z przesłanek należy domniemywać (przy czym 
jest to domniemanie wzruszalne) w przypadku udostępniania w celu zarobkowym26.

Już w tym miejscu wypada wskazać, że powyższy wymóg o charakterze podmioto-
wym jest w świetle tradycyjnie pojmowanego prawa autorskiego wysoce dyskusyjny. 
Naruszenie tego prawa kwalifikowano do tej pory jako czyn niedozwolony, łączony 
z odpowiedzialnością obiektywną (strict liability tort)27. Podobnie zresztą na gruncie 
polskiej ustawy nie powinno budzić wątpliwości, że z uwagi na bezwzględny charakter 
praw autorskich do ich naruszenia dochodzi niezależnie od tego, czy zachowanie naru-
szyciela można uznać za zawinione. Tymczasem TS po raz pierwszy wprowadził do ele-
mentów składowych prawa wyłącznego przesłanki subiektywne, które konstrukcyjnie 
odpowiadają zasadzie winy z prawa karnego lub cywilnoprawnej odpowiedzialności 
deliktowej28 (aczkolwiek słusznie zwraca się uwagę, że omawiany wymóg zapobiega 
potencjalnie opresyjnemu stosowaniu prawa autorskiego w stosunku do znakomitej 
większości internautów – nieświadomych nielegalnego charakteru stron zawierających 
chronione utwory29). Nie tylko z tego względu orzeczenie w sprawie GS Media należy 

en Uitgevers (SABAM), EU:C:2015:764, pkt 15; zob. też wydany już po Ziggo: wyrok TS z dnia 29 listo-
pada 2017 r. w sprawie C-265/16, VCAST Limited przeciwko R.T.I. SpA, EU:C:2017:913, pkt 41.

23  Co w oczywisty sposób ma miejsce w przypadku statystycznej strony internetowej – zasadniczo bo-
wiem witryna taka jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu; zob. Svensson, pkt 22.

24  Zob. Svensson, pkt 24; ITV Broadcasting, pkt 39. W tym miejscu należy odnotować, że również po-
jęcie „nowej publiczności” zostało wprowadzone do unijnej judykatury znacznie wcześniej – zob. wy-
rok TS z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España 
(SGAE) przeciwko Rafael Hoteles SA, EU:C:2006:764 (dalej jako: SGAE), pkt 40‒42.

25  GS Media, pkt 35.
26  GS Media, pkt 49. Stanowisko to potwierdzono również w wyroku Filmspeler, pkt 49. 
27  Zob. C. Angelopoulos, CJEU Decision on Ziggo: The Pirate Bay Communicates Works to the Pub-
lic, Kluwer Copyright Blog (30th June 2017), http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2017/06/30/cjeu- 
decision-ziggo-pirate-bay-communicates-works-public/, 29.11.2017; E. Rosati, GS Media and its im-
plications for the construction of the right of communication to the public within EU copyright architec-
ture, Common Market Law Review 54(4)/2017, p. 1232, https://ssrn.com/abstract=2943040, 29.11.2017.

28  Zob. E. Laskowska, Treść prawa autorskiego – kiedy publiczność staje się nowa? – wprowadzenie i wy-
rok TS z 8.09.2016 r. w sprawie C-160/15, GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, 
Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker, Europejski Przegląd Sądowy 3/2017, 
s. 49; podobnie R. Markiewicz, Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4(134)/2016, s. 18‒20.

29  J.C. Ginsburg, The Court of Justice of the European Union Creates an EU Law of Liability for Facilita-
tion of Copyright Infringement: Observations on Brein v. Filmspeler [C-527/15] (2017) and Brein v. Ziggo 
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poddać krytyce. Wątpliwa normatywnie jest także przesłanka zarobkowego charakteru 
udostępnienia, chociażby z uwagi na brak jakichkolwiek wskazówek co do tego, jak 
należy ją interpretować30.

Sceptycznie odnieść się trzeba również do ustaleń TS w sprawie Svensson, w szczegól-
ności do wymogu „nowej publiczności” (warto nadmienić: wprowadzonego do unijnej 
judykatury na skutek pomyłki interpretacyjnej31), o którym R. Markiewicz pisze, że nie 
tylko nie wynika z przepisów dyrektywy InfoSoc, ale w dodatku „jest (…) generalnie obcy 
prawu autorskiemu – przy zakreśleniu granic treści tego prawa chodzi wyłącznie o ko-
rzystanie (sposób korzystania – pola eksploatacji) z utworu przez określony podmiot”32.

Powyższy komentarz jest o tyle istotny dla dalszej analizy, że wbrew postulatom 
zgłoszonym w opinii Rzecznika Generalnego, który zwrócił uwagę na pewną odmien-
ność sprawy Ziggo w porównaniu ze wspomnianymi wyrokami dotyczącymi linkowa-
nia33, Trybunał w orzeczeniu w niej wydanym w zasadzie w pełni podtrzymał swoje 
dotychczasowe ustalenia.

3. Sprawa Ziggo34

Powódką w sprawie C-610/15 była Stichting Brein – fundacja prawa holenderskie-
go, która zwalcza nielegalne korzystanie z przedmiotów prawa autorskiego i praw 

[C-610/15] (2017) (22nd August 2017), artykuł ukaże się [w:] Auteurs et Médias (Belgium) 401(5‒6)/2016, 
Columbia Law and Economics Working Paper No. 572 oraz Columbia Public Law & Legal Theory Pa-
per 14‒557, https://ssrn.com/abstract=3024302, 29.11.2017, p. 2.

30  Podobnie E. Rosati, GS Media…, p. 1238. Por. także krytyczne wobec GS Media uwagi T. Targosza [w:] 
A new chapter in the linking saga, Kluwer Copyright Blog (9th September 2016), http://copyrightblog.
kluweriplaw.com/2016/09/09/a-new-chapter-in-the-linking-saga-its-becoming-a-horror/, 29.11.2017.

31  Rozważania poświęcone tej kwestii w (cytowanym w Svensson) wyroku SGAE (zob. SGAE, pkt 40‒42) 
poczynione zostały przez TS w oparciu o – wówczas już nieaktualny – przewodnik po przepisach kon-
wencji berneńskiej (z 1978 r.). W dokumencie tym o „nowej publiczności” napisano jedynie (dość nie-
fortunnie) w celu posłużenia się przykładem, który w żadnym razie nie miał służyć stworzeniu nowego 
kryterium prawnoautorskiego, został jednak błędnie zinterpretowany przez skład orzekający w SGAE. 
Na kwestię tę zwrócił uwagę M. Ficsor podczas konferencji zorganizowanej przez Fordham Intellectual 
Property Law Institute & Emily C. & John E. Hansen Intellectual Property Institute w dniach 8–9 kwiet-
nia 2015 r. na Uniwersytecie w Cambridge. Zob. szerzej na ten temat prezentację konferencyjną M. Fic-
sora, Svensson and the CJEU’s «New Public» Theory: What the E.U. May Learn From the U.S. to Avoid Ju-
dicial Lapses, http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2015/04/3A-A-Ficsor-Mihaly.pdf, 
29.11.2017, passim; J.P. Kolczyński, Fordham IP conference 2015 – relacja z Cambridge (19.04.2015), 
http://www.prawoautorskie.pl/aktualnosci/id63,Fordham-IP-conference-2015-relacja-z-Cambridge.
html, 29.11.2017.

32  R. Markiewicz, Zdezorientowany…, s. 21. P.B. Hugenholtz i S.C. van Velze podkreślają nadto, że pra-
wa autorskie, jako prawa o charakterze bezwzględnym, powinny być wyznaczane za pomocą precy-
zyjnych i obiektywnych kryteriów. Autorzy ci trafnie wskazują, że test „nowej publiczności” cechuje 
brak pewności prawnej; zob. P.B. Hugenholtz, S.C. van Velze, Communication to a New Public? Three 
Reasons Why EU Copyright Law Can Do Without a ‘New Public’ (19th July 2016), https://ssrn.com/ 
abstract=2811777, 29.11.2017, pkt 4.2.

33  Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 4.
34  Stan faktyczny przedstawiono w oparciu o opinię Rzecznika Generalnego, pkt 11‒15; a także Ziggo, 
pkt 8‒17.
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pokrewnych oraz działa na rzecz ochrony interesów podmiotów, którym prawa te 
przysługują. Pozwane spółki – Ziggo BV i XS4ALL Internet BV – to dwaj najwięksi 
na rynku holenderskim dostawcy dostępu do Internetu. Wymaga tu podkreślenia, 
że znaczna część ich abonentów korzysta z platformy wymiany online The Pirate 
Bay – witryny indeksującej pliki P2P. Z tego właśnie powodu Stichting Brein wystą-
piła do sądu z żądaniem zablokowania przez pozwane spółki dostępu do tej strony, 
podnosząc, że za jej pomocą odbiorcy usług świadczonych przez obie spółki naruszają 
prawo autorskie, dokonując wymiany plików zawierających utwory chronione (przede 
wszystkim filmowe i muzyczne), do której dochodzi bez wiedzy i zgody podmiotów 
tych praw. Sprawa rozpatrywana była przez obie instancje krajowego sądownictwa, 
po czym trafiła na wokandę Hoge Raad der Nederlanden (Sądu Najwyższego Holan-
dii), który postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TS z dwoma pytania-
mi prejudycjalnymi: 

1) Czy operator witryny internetowej dokonuje publicznego udostępniania w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 [InfoSoc], jeżeli witryna ta nie zawiera chronionych 
utworów, lecz istnieje system (…), indeksujący i kategoryzujący dla użytkowników me-
tadane o utworach chronionych, które znajdują się na komputerach użytkowników, tak 
że użytkownicy mogą za jego pomocą wyszukać i umieścić online chronione utwory lub 
też je pobrać na wspomniane komputery?

2) W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:
Czy art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 [InfoSoc] i art. 11 dyrektywy 2004/4835 stanowią 
podstawę dla wydania nakazu przeciwko pośrednikowi w rozumieniu tych przepisów, 
który ułatwia w sposób opisany w pytaniu pierwszym działania osób trzecich stanowią-
ce naruszenie?36

Pytania te zmierzały w gruncie rzeczy do rozstrzygnięcia, czy można uznać, że ope-
ratorzy witryn indeksujących sieci P2P dokonują naruszeń prawa autorskiego (co wią-
załoby się z ich bezpośrednią odpowiedzialnością). W przypadku zanegowania takiej 
koncepcji budzącą wątpliwości kwestią była z kolei dopuszczalność nakazania tym 
operatorom, by zablokowali dostęp do swoich stron internetowych (co równocześnie 
wskazywałoby na ich odpowiedzialność pośrednią).

Kluczowe dla zrozumienia wątpliwości Sądu Najwyższego Holandii wydaje się 
przede wszystkim wyjaśnienie specyfiki działalności platform funkcjonujących w sys-
temie P2P. Sieć internetową P2P („równy z równym”) wykorzystuje się do wymiany 
plików pomiędzy użytkownikami za pomocą łącza internetowego. W strukturze tej 
każdy komputer (czyli host) jest zarówno pobierającym treści klientem, jak i serwe-
rem, który treści te następnie udostępnia innym użytkownikom. Sama sieć jest zatem 
pozbawiona centralnego serwera i, jak to ujął w swojej opinii Rzecznik General-
ny, ma „»zmienną geometrię«, gdyż jedynie hosty-serwery połączone online tworzą 
sieć w danym momencie (w odróżnieniu od sieci »tradycyjnej«, w której serwery 

35  Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie eg-
zekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE z 2004 r., L 157).

36  Ziggo, pkt 17.
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są zazwyczaj połączone na stałe, a klienci łączą się lub rozłączają czasowo)”37. Z uwagi 
na swoją szczególną budowę sieć P2P utrudnia organom ścigania i podmiotom praw 
autorskich ewentualne zwalczanie naruszeń prawa, do jakich dochodzi w jej obrębie 
(większość plików jest w niej umieszczana bez zgody uprawnionych osób)38. Istotą 
protokołu BitTorrent (najnowszej i cieszącej się obecnie największą popularnością 
technologii w systemie P2P, wykorzystywanej także przez The Pirate Bay) jest to, 
że wymieniane pliki są dzięki niemu dzielone na niewielkie części – i właśnie z tego 
powodu nie ma potrzeby umieszczania ich na centralnym serwerze w celu przecho-
wywania, a serwery użytkowników nie są przez to tak bardzo obciążone w proce-
sie wymiany39.

3.1. Opinia Rzecznika Generalnego

Analizując sprawę Ziggo, Rzecznik Generalny w pierwszej kolejności wskazał na zasad-
niczą różnicę pomiędzy jej przedmiotem a problematyką orzeczeń dotyczących linko-
wania – jak zaznaczył, te ostatnie związane były z wtórnym udostępnianiem utworów 
już dostępnych w sieci, dokonywanym przez osobę będącą także twórcą treści interne-
towych, gdy tymczasem rozpatrywany stan faktyczny dotyczy pierwotnego udostęp-
niania. Z tego też powodu zakwestionował możliwość bezpośredniego zastosowania 
ustaleń poczynionych w tych postępowaniach40.

W dalszej części swojej opinii Rzecznik Generalny podkreślił konieczność ustalenia 
roli serwisów takich jak The Pirate Bay w wymianie plików w systemie P2P, wyraźnie 
akcentując, że sama istota omawianego procederu ma w tym wypadku większe zna-
czenie od jego strony technicznej. Słusznie w tym kontekście wskazał, że rola ta jest 
kluczowa – zwłaszcza jeśli nie kończy się na dostarczaniu użytkownikom wyszukiwarki 
utworów, a wręcz opiera się na dodatkowej aktywności, która często zwalnia inter-
nautów z konieczności samodzielnego poszukiwania utworów. Warto jednak nadmie-
nić, że sam Rzecznik Generalny – pomimo określenia udziału witryn indeksujących 
w funkcjonowaniu P2P jako praktycznie nieodzownego („w każdym razie dla przecięt-
nego użytkownika Internetu”41) – przyznał, że teoretycznie możliwe jest znalezienie 
pożądanych przez odbiorców plików bez odwiedzania takich portali42.

37  Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 20.
38  Ibidem.
39  Zob. Ziggo, pkt 9‒10; a także przystępny opis działania protokołu BitTorrent przedstawiony przez 
D. Smitha i M. Taylora [w:] File sharing: modern developments, Computer and Telecommunications 
Law Review 16(6)/2010, p. 177. Na marginesie warto nadmienić, że – wbrew powszechnemu przeko-
naniu – korzystanie z P2P nie zawsze musi się wiązać z udostępnianiem ściąganych plików. Istnieją bo-
wiem programy, które umożliwiają (choć nie tak efektywnie) pobieranie plików bez jednoczesnego 
ich udostępniania; por. J. Chwalba, Korzystanie z programów peer-to-peer a dozwolony użytek prywat-
ny w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Inte-
lektualnej 2(102)/2008, s. 22. 

40  Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 4.
41  Ibidem, pkt 27.
42  Co jednak nie zmienia faktu, że w praktyce poszukiwanie tych plików kończy się zazwyczaj właśnie 
na witrynach w rodzaju The Pirate Bay; por. ibidem, pkt 25‒27.
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Zdaniem Rzecznika Generalnego w ramach sieci P2P dochodzi do publicznego 
udostępniania utworów43. W aspekcie przesłanki „podania do publicznej wiadomości” 
wskazał on przy tym, że wymaga ustalenia, kto dokonuje tej czynności – konstatując, 
że z całą pewnością użytkownicy takich stron umyślnie udostępniają publicznie utwory 
innym użytkownikom44. 

Co do administratorów witryn Rzecznik Generalny stwierdził, że ich udział w funk-
cjonowaniu internetowej wymiany plików jest w istocie niezbędny, jednakże nie można 
im przypisać decydującej roli w publicznym udostępnianiu utworów w sytuacji, w której 
nie wiedzą, że utwory te zostały niezgodnie z prawem udostępnione publicznie. Po-
dobnie należałoby oceniać przypadki, w których operatorzy ci, powiadomieni o po-
wyższej bezprawności, podejmują odpowiednie działania zaradcze45. Rzecznik Gene-
ralny uzależnił więc odpowiedzialność pośredników od ich rzeczywistej świadomości, 
sprzeciwiając się równocześnie powoływaniu się na narzucone w GS Media domnie-
manie dotyczące działalności zarobkowej, jako że jego zastosowanie „prowadziłoby 
(…) do nałożenia na operatorów witryn indeksujących (…), którzy zazwyczaj działają 
w celu zarobkowym, powszechnego obowiązku nadzorowania indeksowanych treści”46. 
Jak zauważa E. Rosati47, Rzecznik Generalny, jakkolwiek nie odniósł się do tego wprost, 
miał tu na myśli zbiór przepisów dyrektywy o handlu elektronicznym dotyczących 
wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności dostawców (do których nawiązał w in-
nym miejscu48), a także dyspozycję jej art. 15, zakazującego państwom członkowskim 
nakładania na usługodawców ogólnego obowiązku nadzorowania przekazywanych 
bądź przechowywanych przez nich informacji oraz ogólnego obowiązku aktywnego 
poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na sprzeczną z prawem działalność.

3.2. Wyrok Trybunału

TS zasadniczo podzielił punkt widzenia Rzecznika Generalnego, z tym że między wy-
danym dnia 14 czerwca 2017 r. orzeczeniem a przedstawioną wcześniej opinią można 
odnotować trzy zasadnicze różnice. Po pierwsze, w żaden sposób nie nawiązano w nim 
do wyłączeń zawartych w dyrektywie o handlu elektronicznym. Po drugie, nie wpro-
wadzono postulowanego rozróżnienia od uprzednich wyroków w sprawach linkowa-
nia. Po trzecie wreszcie, nie zredukowano opisanej powyżej przesłanki subiektywnej 
do rzeczywistej wiedzy49.

Podobnie jak we wcześniejszych orzeczeniach, Trybunał wskazał na dwa wymogi, 
których łączne spełnienie stanowi o publicznym udostępnieniu utworu – „czynność 
udostępnienia” podjętą wobec „publiczności” (przy czym w konkretnym przypadku 
„należy uwzględnić szereg uzupełniających się czynników, niemających samodzielnego 

43  Ibidem, pkt 44‒47.
44  Ibidem, pkt 48‒49.
45  Ibidem, pkt 50‒51.
46  Ibidem, pkt 52. 
47  E. Rosati, The CJEU…, p. 7.
48  Opinia Rzecznika Generalnego, pkt 67‒69.
49  Por. uwagi E. Rosati [w:] The CJEU…, p. 8.
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charakteru i od siebie współzależnych”)50. Tak jak Rzecznik Generalny, tak i TS doszedł 
do wniosku, że obie powyższe okoliczności występują w niniejszej sprawie51. Chociaż 
nie podważył faktu, że to użytkownicy – a nie administratorzy stron – zamieszczają 
utwory w sieci, to jednak ocenił udzielanie przez tych drugich dostępu do witryny słu-
żącej wymianie plików oraz zarządzanie nią jako działanie prowadzone z pełną świado-
mością skutków, a ponadto, w jego ocenie bez takiej ich aktywności do wymiany w ogó-
le by dojść nie mogło, bądź byłaby ona znacznie utrudniona52 (tym samym zaprzeczył, 
by można było uznać, że operatorzy The Pirate Bay dokonują zwykłego dostarczenia 
urządzeń przeznaczonych do umożliwienia lub dokonania przekazu53). W konsekwen-
cji, zdaniem TS, operatorzy ci udzielają użytkownikom dostępu do danych utworów, 
a zatem ich rola w udostępnianiu utworów jest niezbędna, co prowadzi do przyjęcia, 
że ich działanie stanowi czynność udostępniania w rozumieniu art. 3 ust. 1 InfoSoc54.

Uwzględniwszy okoliczność, że znaczna część abonentów pozwanych spółek uczest-
niczyła w wymianie plików, a sami administratorzy The Pirate Bay wskazali na tej 
stronie kilkadziesiąt milionów jej użytkowników, TS doszedł do wniosku, że czynność 
udostępniania obejmuje w tym wypadku nieokreśloną liczbę potencjalnych odbiorców 
oraz zakłada znaczny krąg osób, wobec czego niezaprzeczalnie zachowany jest wymóg 
„publiczności”55. Bez wątpienia jest to także publiczność „nowa”56.

Co istotne, jak już wcześniej sygnalizowałem, TS nie podzielił postulatu Rzeczni-
ka Generalnego, by odpowiedzialność operatorów witryn uzależnić od (tylko i wy-
łącznie) rzeczywistej wiedzy o bezprawności udostępnianych treści. Zamiast tego 
stwierdził on, że „administratorzy platformy online TPB [The Pirate Bay] nie mogli 
nie wiedzieć, iż na tej platformie udziela się dostępu do utworów opublikowanych bez 
zezwolenia podmiotów praw autorskich, mając na względzie wyraźnie podkreśloną 
przez sąd odsyłający okoliczność, że bardzo duża część plików torrent zawartych 
na platformie wymiany online TPB odsyła do utworów opublikowanych bez zezwole-
nia podmiotów praw autorskich”57. Sposób ujęcia przez TS i tak już (ze swojej natury) 
kontrowersyjnego kryterium subiektywnego może budzić szereg wątpliwości, które 
charakteryzuję poniżej.

50  Ziggo, pkt 24‒25.
51  Zob. ibidem, pkt 35, 40‒44.
52  Ibidem, pkt 36.
53  Stosownie do motywu 27 InfoSoc czynności takie nie stanowią „przekazania” w rozumieniu tej dy-
rektywy – lub raczej „udostępnienia”, jeśli zachować konsekwencję terminologiczną, tak jak ma to miej-
sce np. w angielskiej wersji aktu, operującej pojęciami communication i communication to the public. 
Odniesienie do motywu 27 jest zresztą bardzo wyraźne w Filmspeler, w którym TS zaprzeczył, by dzia-
łanie umożliwiające nawiązanie bezpośredniego połączenia między podmiotami rozpowszechniający-
mi nielegalne egzemplarze utworów a osobami korzystającymi z utworów stanowiło zwykłe dostarcza-
nie urządzeń, o którym mowa w tym motywie; zob. Filmspeler, pkt 41. Por. także uwagi E. Rosati [w:]
The CJEU…, p. 5, 9.

54  Ibidem, pkt 37, 39.
55  Ibidem, pkt 42‒43.
56  Ibidem, pkt 45.
57  Ibidem.
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Zgodnie z prognozą Rzecznika Generalnego Trybunał poprzestał na odpowiedzi 
na pierwsze z pytań prejudycjalnych58, konkludując, że: 

pojęcie „publicznego udostępniania” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 [In-
foSoc] należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak rozpatrywa-
ne w postępowaniu głównym obejmuje ono zarządzanie w Internecie i udzielanie dostę-
pu do platformy wymiany, która poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów 
chronionych i udostępnianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wy-
szukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer)59.

Z całą pewnością wyrok TS zdeterminuje działania administratorów witryn in-
deksujących w systemie P2P, choć określenie, na czym konkretnie będą one od tej 
pory polegały, nie jest już tak oczywiste. Zasadna wydaje się konstatacja, że skutki 
Ziggo obejmą także operatorów wszelkich stron internetowych, których użytkownicy 
naruszają prawo autorskie60. Co więcej, pominięcie w orzeczeniu Trybunału pewnych 
zasadniczych kwestii, lakoniczne ujęcie pozostałych oraz niezupełnie przekonujące 
wnioski mogą mieć poważne implikacje w przyszłości61.

4. Prawo do publicznego udostępniania utworów po Ziggo. Uwagi krytyczne

Omawiany wyrok budzi szereg zastrzeżeń. Co najmniej sporne wydaje się wszak przyję-
cie, że platforma internetowa taka jak The Pirate Bay może udostępniać utwór, nawet je-
śli nim w ogóle nie dysponuje. W systemie P2P do publicznego udostępnienia dochodzi 
przecież na komputerach jednostek, a nie na samej stronie, która jedynie pośredniczy 
w wymianie (dodajmy: teoretycznie wykonalnej bez jej udziału). Podobnie kłopotli-
we może być niekiedy także przyjęcie, że sami użytkownicy publicznie udostępniają 
utwory, skoro przekazywane sobie przez nich fragmenty plików są jedynie ciągiem 
zerojedynkowym, który nie stanowi postaci wyrażenia nawet części warstwy dźwię-
kowej czy wizualnej dzieła, bowiem owych fragmentów plików nie można utożsamiać 
z fragmentami utworu – a z tym można się zapoznać zasadniczo dopiero po pobraniu 
całego pliku62. 

Poza niedostatecznie uwzględnioną specyfiką wymiany plików w systemie P2P orze-
czenie TS wywołuje szereg poważnych wątpliwości, które omówione zostaną poniżej.
58  Z tego powodu w dalszej części niniejszego opracowania zrezygnowano z analizy pytania drugiego, 
jako że byłaby ona bezprzedmiotowa.

59  Ibidem, pkt 48. 
60  Podobnie C. Angelopoulos, CJEU…; J.C. Ginsburg, op.cit., p. 10. Biorąc pod uwagę konsekwentnie 
stosowaną przez Trybunał rozszerzającą wykładnię przesłanek odpowiedzialności za te naruszenia, wy-
daje się to więcej niż prawdopodobne.

61  Por. w tej kwestii pkt 4 i 5.
62  W przypadku samego (jeszcze niezakończonego) procesu ściągania pliku i udostępniania jego (po-
branych już) części przyjęcie, że użytkownik udostępnia utwór, nie jest wcale takie oczywiste, zważyw-
szy że utworu tego (jeszcze) nie posiada. Problematykę udostępniania utworów w ramach systemu P2P 
dokładniej opisuje J. Zygmunt, Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer a rozpowszech-
nienie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
z Prawa Własności Intelektualnej 1(135)/2017, s. 45 i nast.
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4.1. Element subiektywny odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego

Podstawowe zastrzeżenia do przesłanki o charakterze podmiotowym, warunkującej 
uznanie danego zachowania za „publiczne udostępnianie utworu”, a w następstwie 
dającej podstawy do przyjęcia bezpośredniej odpowiedzialności działającego w ten 
sposób podmiotu, zaprezentowane zostały już na wcześniejszym etapie niniejszych 
rozważań. Krytyczne uwagi dotyczące pozbawionej normatywnego (a wręcz i syste-
mowego) uzasadnienia konstrukcji odpowiedzialności bezpośredniej warunkowanej 
wiedzą domniemanego naruszyciela (ergo bliższej ze swojej natury koncepcji odpowie-
dzialności pośredniej) z GS Media pozostają aktualne także wobec Ziggo.

Na tym jednak wątpliwości się nie kończą. Jest w szczególności kontrowersyjne, w jaki 
sposób należy interpretować oszczędne treściowo odniesienie się Trybunału do stanowczo 
zanegowanej przez Rzecznika Generalnego możliwości zastosowania w niniejszej sprawie 
domniemania wiedzy o bezprawnym charakterze treści w przypadku działalności w celu 
osiągnięcia zysku. TS z pewnością nie odpowiedział wprost na pytanie, jak kształtuje się 
odpowiedzialność pozwanego w przypadkach innych niż ten dotyczący witryny The Pi-
rate Bay, tj. takich, w których nie miał on ani rzeczywistej, ani konstruktywnej wiedzy. 
Przynajmniej a limine wydawać się może, że odpowiedź ta nie pada w wyroku w ogóle63, 
aczkolwiek E. Rosati podnosi, że Trybunał w gruncie rzeczy przejął rozwiązania wpro-
wadzone przez GS Media, chociaż nie odniósł się do tego orzeczenia w sposób wyraźny. 
Autorka ta dochodzi do wniosku, że także i w przypadku Ziggo wiedzę administratora 
należy domniemywać w razie jego zarobkowej działalności, co sugeruje wrażenie połącze-
nia „celu osiągnięcia zysku” z punktu 46 wyroku z konkluzją na temat odpowiedzialności 
w punkcie następnym64. 

Nie ulega wątpliwości, że użyte w wyroku sformułowanie „nie mogli nie wiedzieć” 
świadczy o pewnym zobiektywizowaniu analizowanej przesłanki. Wydaje się nadto, 
że TS faktycznie opowiedział się za możliwością zastosowania do pozywanych ope-
ratorów domniemania analogicznego do GS Media. Uważam zatem, że nie ma racji 
C. Angelopoulos, przyjmując w tej sytuacji zwolnienie od odpowiedzialności podmio-
tów, które „nie mogły wiedzieć” o naruszeniach prawa autorskiego65.

63  Tak C. Angelopoulos, CJEU…
64  „(…) if this was the case, it would be difficult to understand the meaning of paragraphs 46 and 47 
of the judgment, in which the CJEU referred to the profit-making intention of the defendants and seem-
ingly linked that to a finding of prima facie liability”. Autorka swoje stanowisko uzasadnia zresztą szere-
giem argumentów, wskazując między innymi na tego samego sędziego sprawozdawcę w tych sprawach, 
sposób sformułowania uzasadnień obu wyroków, czy podążanie przez Trybunał za rozstrzygnięciem 
Filmspeler, potwierdzającym zastosowanie presumpcji z GS Media; zob. E. Rosati, The CJEU…, p. 9‒10.

65  Choć rzeczywiście z logicznego punktu widzenia właśnie taką interpretację podsuwa (a contrario) 
na pierwszy rzut oka sformułowanie „nie mogli nie wiedzieć”. Wydaje się jednak, że nawiązanie do sfor-
mułowanego w GS Media domniemania jest tu zbyt wyraźne, by zgodzić się z autorką; por. C. Angelo-
poulos, CJEU…. Z podobnych względów należałoby odrzucić również twierdzenie J.C. Ginsburg, że TS 
nie zastosował w Ziggo tego domniemania z uwagi na brak takiej potrzeby w świetle niebudzącej wąt-
pliwości wiedzy operatorów The Pirate Bay (w istocie wiedza ta była oczywista, co jednak nie znaczy 
jeszcze o niezastosowaniu domniemania, a raczej – poprzez odwołanie się do ustaleń faktycznych – po-
zwala uzasadnić celowość jego aplikacji); zob. J.C. Ginsburg, The Court…, p. 6‒7.
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Należałoby w tym miejscu przyznać rację Rzecznikowi Generalnemu, że przeno-
szenie domniemania z GS Media na grunt stanów faktycznych podobnych do opisa-
nego w Ziggo nie wydaje się słuszne. Podyktowany zarobkowym celem działalności 
powszechny obowiązek nadzorowania indeksowanych treści, który domniemanie 
to za sobą pociąga, jest bowiem nie do pogodzenia z art. 15 dyrektywy o handlu elek-
tronicznym – wprost negującym dopuszczalność takiego rozwiązania.

4.2. Odpowiedzialność bezpośrednia i pośrednia

O ile kryteria bezpośredniego naruszenia prawa autorskiego poddane zostały w Unii Eu-
ropejskiej harmonizacji na poziomie legislacyjnym, o tyle odpowiedzialność pośrednich 
naruszycieli takiego ujednolicenia jak dotąd się nie doczekała. R. Markiewicz zauważa, 
że to właśnie ta luka w unijnym prawodawstwie leży u podstaw poszerzania przez Try-
bunał zakresu prawa do udostępniania utworów – dlatego też TS, „chcąc objąć dyrek-
tywami także tego rodzaju działania, »wtłacza« je do bezpośredniego naruszenia prawa 
autorskiego, a zwłaszcza prawa do publicznego udostępnienia, pod pretekstem, że prawo 
to należy rozumieć szeroko, zgodnie z wyraźnym brzmieniem motywu 23 dyrektywy 
2001/29/WE [InfoSoc]”66. Chociaż z celowościowego punktu widzenia takie działania 
można uznać za zrozumiałe, to nie sposób nie oponować, gdy obserwuje się, jak Trybunał 
burzy w ten sposób podstawowe konstrukcje tradycyjnie pojmowanego prawa autorskie-
go. Relatywizacja bezpośredniego naruszenia prawa autorskiego do formułowanych przez 
TS elementów, z przesłanką świadomości tego naruszenia na czele, jest nieuzasadniona 
normatywnie, wobec czego należy ją oceniać negatywnie. Wydaje się, że dopóki odpo-
wiedzialność pośrednich naruszycieli nie zostanie w Unii Europejskiej zharmonizowana, 
podobnie „rewolucyjnych” rozwiązań będzie jednak coraz więcej.

J.C. Ginsburg twierdzi z kolei, że Trybunał „zapełnił obecnie tę lukę [pozostawio-
ną państwom członkowskim w zakresie ustalenia, czy efektywna wiedza skutkować 
ma odpowiedzialnością podmiotów ułatwiających dostęp do bezprawnych treści], po-
dejmując się zadania oceny [ich] odpowiedzialności (…), nie tylko dla «usług społe-
czeństwa informacyjnego» objętych dyrektywą, lecz także dla każdego internetowego 
pośrednika”67. Jest jednak wyjątkowo dyskusyjne, czy owo „zapełnianie luki” powinno 
odbywać się na poziomie innego rodzaju odpowiedzialności (bezpośredniej) niż będąca 
zasadniczym przedmiotem dyrektywy o handlu elektronicznym (pośrednia). 

Stosunek ustaleń TS do wyłączeń z powyższego aktu jest zresztą kolejnym zagadnie-
niem, przy którym orzeczenie w sprawie Ziggo każe postawić znak zapytania.

4.3. Dyrektywa o handlu elektronicznym

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy InfoSoc (zawartymi w motywach 16 oraz 20 
preambuły) nie narusza ona przepisów dyrektywy o handlu elektronicznym. W tym 

66  R. Markiewicz, Zdezorientowany…, s. 6.
67  „The CJEU has now filled this gap by taking on the task of assessing the liability of facilitators, not only 
for «information society services» covered by the Directive, but also for any internet intermediary” – 
J.C. Ginsburg, op.cit., p. 10.
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kontekście przyjęcie, że administratorzy witryn internetowych mogą wspólnie z ich 
użytkownikami odpowiadać za naruszenie prawa autorskiego, ma niebagatelne zna-
czenie dla kwestii możliwości zastosowania wobec nich art. 14 dyrektywy o handlu 
elektronicznym68. Jest to o tyle problematyczne, że – jak wspomniano wcześniej – TS 
w żaden sposób nie odniósł się w swoim orzeczeniu do ograniczeń odpowiedzialności 
zawartych w tym akcie.

Powyższe wyłączenia (tzw. „oazy bezpieczeństwa”69) znajdują zastosowanie wyłącz-
nie w razie pozostawania przez usługodawcę w swojej czysto pasywnej roli. Jak słusznie 
zwraca uwagę D.K. Gęsicka: „rola host providera70 nie jest [jednak] neutralna w tym 
samym znaczeniu co rola dostawców usług mere conduit i cachingu”71, jakkolwiek nie-
fortunna redakcja motywu 42 dyrektywy o handlu elektronicznym może sugerować, 
że opisany w nim wymóg neutralności znajduje zastosowanie do wszystkich trzech 
rodzajów usług stypizowanych w art. 12–14 dyrektywy o handlu elektronicznym72 
(czyli kolejno: „zwykłego przekazu”, cachingu i hostingu). Zdaniem autorki wymóg 
neutralności nie obejmuje więc dostawców usług hostingowych73, z kolei sama usługa 
nie polega jedynie na pośredniczeniu w komunikacji drogą elektroniczną74.

Co jednak istotne, dyrektywa o handlu elektronicznym wskazuje przede wszystkim, 
w jakich okolicznościach dostawcy usług sieciowych nie odpowiadają za naruszenia 
prawa, przy czym mowa w niej o naruszeniach dokonywanych przez inne niż oni pod-
mioty – regulacji poddano więc pośrednią odpowiedzialność usługodawców (zgodnie 
z dominującym w literaturze poglądem także sam hosting oceniany być powinien 

68  Którego ust. 1 brzmi: „Państwa Członkowskie zapewniają, żeby w przypadku świadczenia usługi 
społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usłu-
gobiorcę usługodawca nie był odpowiedzialny za informacje przechowywane na żądanie usługobior-
cy, pod warunkiem że:

a)  usługodawca nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub infor-
macji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okoliczno-
ściach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności; lub

b)  usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia 
dostępu do informacji, gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony”.

69  W języku angielskim safe harbours. W zaproponowany powyższej sposób pojęcie to tłumaczą J. Bar-
ta oraz R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016, passim.

70  Tj. dostawcy usług hostingowych, takiego jak The Pirate Bay – z uwagi na charakter i funkcję przed-
miotowej przeglądarki to właśnie ta kategoria usługodawców (świadczących usługę hostingu) wysuwa 
się w niniejszym opracowaniu na plan pierwszy. „Pojęcie »hosting« oznacza udostępnianie pamięci pod-
łączonych do sieci serwerów w celu przechowywania na nich materiałów pochodzących od dostawców 
treści”; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 488.

71  D.K. Gęsicka, Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści 
użytkowników, Warszawa 2014, s. 265. Mere conduit oznacza tzw. „zwykły przekaz”, czyli prostą trans-
misję danych, pozbawioną ingerencji usługodawcy; natomiast pojęcie caching używane jest do określe-
nia krótkotrwałego i pośredniego przechowywania danych.

72  P. van Eecke, Online service providers and liability: A plea for a balanced approach, Common Market 
Law Review 48(5)/2011, p. 1482 [za:] D.K. Gęsicka, op.cit., s. 266.

73  Odmiennie (z wyraźnym odwołaniem się w przypadku hostingu do motywu 42 preambuły dyrek-
tywy o handlu elektronicznym): J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 496; E. Rosati, The CJEU…, p. 12.

74  D.K. Gęsicka, op.cit., s. 267.
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w świetle regulacji dotyczących pośredniego naruszenia prawa autorskiego75). Tym-
czasem w Ziggo TS nie tylko analizuje ich odpowiedzialność od strony pozytywnej, 
ale w dodatku stwierdza, że ma ona charakter bezpośredni. Wyznaczając jej standardy, 
Trybunał jednocześnie pomija w swoich rozważaniach wyjątki z dyrektywy o handlu 
elektronicznym. W konsekwencji pytanie o relację między odpowiedzialnością bezpo-
średnią dostawców a „oazami bezpieczeństwa” pozostawione zostaje bez odpowiedzi.

Zupełnie inaczej postrzega ten problem C. Angelopoulos, która uważa ścieżkę obra-
ną przez TS za całkiem pomysłową, wskazując, że „harmonizacja orzecznicza”, razem 
z wyłączeniami z dyrektywy o handlu elektronicznym, może dać efekt w postaci har-
monizacji w Unii Europejskiej pośredniego naruszenia prawa autorskiego. Opierałaby 
się ona na następującym założeniu: reżim wspomnianej dyrektywy określa, w jakich 
okolicznościach nie można pociągnąć pośredników do odpowiedzialności, natomiast 
dokonywana przez TS rozszerzająca wykładnia prawa do publicznego udostępniania 
utworów rozstrzyga, kiedy taka możliwość istnieje. Efektem tej konstrukcji jest, zdaniem 
autorki, satysfakcjonująca komplementarność dyrektywy o handlu elektronicznym oraz 
dyrektywy InfoSoc76. Tyle że owa orzecznicza próba harmonizacji tak naprawdę wcale 
nie jest skierowana na odpowiedzialność pośrednią, lecz bezpośrednią. Wypada również 
zapytać: w jaki sposób pogodzić ze sobą na przykład wyraźnie wyeksponowany w art. 15 
dyrektywy o handlu elektronicznym brak ogólnego obowiązku usługodawców w zakresie 
nadzorowania treści z domniemaniem wiedzy o ich bezprawnym charakterze?

4.4. Dyrektywa w sprawie praw autorskich77

Powyższe pytanie zadać można także w kontekście wspomnianego już wcześniej projektu 
dyrektywy w sprawie praw autorskich. Motyw 38 jej preambuły stanowi, że w przypadku 
75  Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo…, s. 491, wraz z przywołaną tam literaturą. Autorzy konkludują 
jednak, że hosting może przybierać zarówno postać naruszenia pośredniego (w formie pomocnictwa), 
jak i bezpośredniego (w formie sprawstwa) – ibidem, s. 491‒494.

76  Autorka ta mimo wszystko wskazuje jednak na problemy i wątpliwości związane z brakiem harmo-
nizacji pośredniej odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego; zob. C. Angelopoulos, CJEU…

77  Aktualizacja (2019 r.): rozważania zaprezentowane w tej części analizy (2017 r.) odnoszą się do pro-
jektu dyrektywy w sprawie praw autorskich w jego pierwotnym kształcie, tj. przed wprowadzeniem 
do niego poprawek Komisji Prawnej (które do pewnego stopnia odpowiadają na zasygnalizowane prze-
ze mnie kwestie). Krytykowane w tym miejscu regulacje na etapie prac legislacyjnych zostały znaczą-
co zmodyfikowane. W szczególności:
1) motyw 38 zastąpiony został między innymi przez:
–  motyw 64 (stanowiący: „Zasadnym jest, aby uściślić w niniejszej dyrektywie, że dostawcy usług udo-

stępniania treści online dokonują czynności publicznego udostępniania lub podawania do publicznej 
wiadomości utworu, gdy udzielają publicznego dostępu do chronionych prawem autorskim utworów 
lub innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych przez użytkowników”) oraz

–  motyw 65 („Gdy dostawcy usług udostępniania treści online ponoszą odpowiedzialność za czynno-
ści publicznego udostępniania lub podawania do publicznej wiadomości na warunkach określonych 
w niniejszej dyrektywie, art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE nie powinien mieć zastosowania do od-
powiedzialności wynikającej z przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących korzystania z chronionych 
treści przez dostawców usług udostępniania treści online. Nie powinno to mieć wpływu na stosowa-
nie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do takich dostawców usług do celów wykra-
czających poza zakres stosowania niniejszej dyrektywy”);
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gdy usługodawcy przechowują i udostępniają społeczeństwu utwory chronione prawem 
autorskim (lub inne objęte ochroną przedmioty) – czym wykraczają poza zwykłe dostar-
czanie urządzeń oraz dokonują czynności publicznego udostępnienia utworu – są zo-
bowiązani do zawierania umów licencyjnych z podmiotami praw autorskich, chyba 
że zastosowanie znajdzie wyłączenie ich odpowiedzialności z art. 14 dyrektywy o han-
dlu elektronicznym. Bez względu na to, czy kwalifikują się do powyższego zwolnienia 
od odpowiedzialności, powinni oni przyjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia 
ochrony tych utworów, takie jak wykorzystanie skutecznych technologii. O zastosowa-
niu art. 14 wspomnianej dyrektywy decydować ma z kolei weryfikacja, czy usługodawca 
taki „odgrywa aktywną rolę”. Opisany powyżej obowiązek jest również przedmiotem 
art. 13 projektowanego aktu – stosownie do dyspozycji tego przepisu obejmuje on także 
zapewnienie funkcjonowania umów zawieranych z podmiotami prawa bądź podjęcie 
odpowiednich środków (takich jak korzystanie z technologii rozpoznawania treści) za-
pobiegających dostępności w serwisach chronionych utworów. 

Wypada podnieść, że ostatni przepis – wobec narzucanego przezeń de facto ogólne-
go obowiązku monitorowania treści udostępnianych online – pozostaje w oczywistej 

2) art. 13 zastąpiony został przez art. 17: 
„1.  Państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące, że dostawca usług udostępniania treści 

online dokonuje czynności publicznego udostępniania lub czynności podawania do publicznej wia-
domości do celów niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy udziela on publicznego dostępu do chro-
nionych prawem autorskim utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych 
przez jego użytkowników. (…)

3.  Jeżeli dostawca usług udostępniania treści online dokonuje czynności publicznego udostępniania lub 
czynności podawania do publicznej wiadomości na warunkach określonych w niniejszej dyrektywie, 
ograniczeń odpowiedzialności ustanowionych w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE nie stosuje 
się do sytuacji objętych niniejszym artykułem. Akapit pierwszy niniejszego artykułu nie ma wpły-
wu na ewentualne stosowanie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE w odniesieniu do tych dostaw-
ców usług do celów wykraczających poza zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

4.  Jeżeli nie udzielono zezwolenia, dostawcy usług udostępniania treści online ponoszą odpowiedzial-
ność za nieobjęte zezwoleniem czynności publicznego udostępniania, w tym podawania do wiado-
mości publicznej, chronionych prawem autorskim utworów i innych przedmiotów objętych ochro-
ną, chyba że wykażą, że:
a) dołożyli wszelkich starań, aby uzyskać zezwolenia, oraz
b)  dołożyli wszelkich starań – zgodnie z wysokimi standardami staranności zawodowej w sektorze – 

aby zapewnić brak dostępu do poszczególnych utworów i innych przedmiotów objętych ochro-
ną, w odniesieniu do których podmioty uprawnione przekazały dostawcom usług odpowiednie 
i niezbędne informacje; oraz w każdym przypadku,

c)  działali niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio uzasadnionego zastrzeżenia od podmiotów 
uprawnionych w celu zablokowania dostępu do utworów lub innych przedmiotów objętych ochro-
ną, których dotyczy zastrzeżenie, lub usunięcia ich ze swoich stron internetowych, a także doło-
żyli wszelkich starań, aby zapobiec ich przyszłemu zamieszczaniu zgodnie z lit. b). (…)

8.  Stosowanie niniejszego artykułu nie wywołuje skutku w postaci ogólnego obowiązku w zakresie 
nadzoru” 

[za:] Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 marca 2019 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/… w sprawie prawa autorskiego 
i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Tekst 
mający znaczenie dla EOG), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference= 
P8-TA-2019‒0231&language=PL&ring=A8‒2018‒0245, 08.04.2019.
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sprzeczności z art. 15 dyrektywy o handlu elektronicznym78. Tym samym, jak twierdzi 
G. Frosio, projekt ten w otwarty sposób koliduje z konsekwentnym (i jednoznacznym) 
orzecznictwem europejskim79.

Tym, co prawdopodobnie przykuwa uwagę już na samym początku, jest przyjęcie 
przez Komisję Europejską możliwości zakwalifikowania dostawców usług internetowych 
jako podmiotów dokonujących publicznego udostępniania utworów. Założenie to stanowi 
punkt wspólny projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich oraz orzeczenia Trybunału 
w sprawie Ziggo. Na tej podstawie można wnioskować, że wyrok będący przedmiotem 
niniejszej analizy wzmacnia poprzedzające go stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone 
w tym akcie80. Ustalenia poczynione na dwóch różnych płaszczyznach unijnego systemu 
prawnego nie są jednakże tożsame – a nawet więcej: są ze sobą sprzeczne81.

W projekcie dyrektywy próżno szukać odpowiedzi na pytanie, jakie okoliczności po-
zwalają stwierdzić, że dostawca usług hostingowych dokonuje publicznego udostępnienia 
utworu, bowiem brak jest w samym akcie definicji tej czynności. Ponadto, jak należy 
wnioskować, Komisja Europejska założyła, że możliwa jest sytuacja, w której operator 
witryny publicznie udostępnia utwór i jednocześnie podlega wyłączeniu odpowiedzial-
ności za naruszenie prawa autorskiego – co miałoby znosić obowiązek zawarcia umowy 
licencyjnej. E. Rosati twierdzi, że w świetle Ziggo ograniczenie to może nie mieć żadnego 
uzasadnienia, ponieważ w sytuacji, w której administratorzy strony internetowej są bez-
pośrednio odpowiedzialni za bezprawne publiczne udostępnienie, wyłączenie z dyrek-
tywy o handlu elektronicznym prawdopodobnie nie znajdzie zastosowania, przez co, jej 
zdaniem, w każdym wypadku dokonania tej czynności powstawałby obowiązek zawarcia 
umowy82. Chociaż trudno jednoznacznie ocenić, czy autorka ta ma rację, skoro sam Try-
bunał, o czym była już mowa, zupełnie pominął w swoich rozważaniach wspomnianą 
dyrektywę, to wypada się zgodzić, że w istocie nie wydaje się, by w jakikolwiek sposób 
dało się połączyć „oazy bezpieczeństwa” z bezpośrednim naruszeniem prawa autorskiego. 

Stanowczo trzeba jednak podkreślić, że projekt dyrektywy ignoruje ustalenia wynika-
jące z orzecznictwa TS. Przy szeregu zastrzeżeń, jakie budzą kolejne „wyciągane z unijnego 

78  Choć wskazać trzeba, że art. 14 ust. 3 dyrektywy o handlu elektronicznym zezwala na nakładanie 
na usługodawcę pewnych „obowiązków starannego działania”. Podobnie motyw 47 zawiera wyjaśnienie, 
że obowiązek nadzoru może obejmować pewne szczególne sytuacje. Redakcja proponowanego art. 13 nie 
pozostawia jednak wątpliwości, że to nie o takie przypadki w nim chodzi. Na niekompatybilność art. 13 
projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich oraz art. 15 dyrektywy o handlu elektronicznym zwra-
ca uwagę C. Angelopoulos – zob. szerzej uwagi autorki [w:] On Online Platforms and the Commission’s 
New Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market (January 2017), https://juliareda.
eu/wp-content/uploads/2017/03/angelopoulos_platforms_copyright_study.pdf, 29.11.2017, p. 33‒38, 42, 
47; zob. także G. Frosio, To Filter or Not to Filter? That Is the Question in EU Copyright Reform (25th Oc-
tober 2017), artykuł ukaże się [w:] Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 36(2)/2017), https://
ssrn.com/abstract=3058680, 29.11.2017, p. 17‒18, 33.

79  G. Frosio, op.cit., p. 18.
80  Tak E. Rosati, The CJEU…, p. 1; G. Frosio, op.cit., p. 16.
81  Podobnie M. Sacquet, CJEU’s Pirate Bay Decision: Knowledge, Intent Are Key to ‘Communication 
to the Public’ Right (26th October 2017), http://www.project-disco.org/intellectual-property/102617- 
cjeu-pirate-bay-decision-knowledge-intent-key/#.WhSRS0ribIX, 29.11.2017.

82  E. Rosati, The CJEU…, p. 15.
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kapelusza” przesłanki odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego, należy oddać 
Trybunałowi sprawiedliwość – na tle bezrefleksyjnego i apriorycznego założenia Komisji 
Europejskiej, że usługodawcy (zaledwie) przechowujący i udostępniający społeczeństwu 
utwory dokonują ich publicznego udostępnienia, europejska judykatura rzeczywiście wy-
dawać się może całkiem racjonalna. W szczególności ustalenie wystąpienia takiej czynno-
ści obwarowuje ona dodatkowymi (jakkolwiek wadliwie umocowanymi) przesłankami83. 
Chociażby z tego powodu Ziggo (a w zasadzie należałoby stwierdzić: orzecznictwo TS 
w ogóle) oraz projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich są ze sobą nie do pogodzenia.

5. Konkluzje

Wyrokiem w sprawie Ziggo Trybunał – w ślad za swoimi wcześniejszymi orzeczenia-
mi – podejmuje próbę rozwiązania części trudności, jakie przysparza prawu autorskiemu 
rozwój technologiczny. Konsekwentnie rozszerzając zasięg prawa twórcy do publicznego 
udostępniania swoich dzieł, uzupełnia tym samym katalog naruszających to prawo pod-
miotów o administratorów stron internetowych, którzy indeksują i kategoryzują pliki za-
wierające chronione utwory. Chociaż jest dyskusyjne, czy zdaniem TS wiedzę operatorów 
należy domniemywać, niezaprzeczalnie stanowi ona jeden z czynników warunkujących 
ich odpowiedzialność, co tylko potwierdza, że Trybunał – przynajmniej w najbliższej 
przyszłości – nie zamierza zbaczać z obranego przez siebie wcześniej kursu. Nie ulega 
wątpliwości, że kwestionuje wszak tym samym podstawowe założenia prawa autorskiego 
jako prawa o charakterze wyłącznym. 

Operatorzy witryn internetowych mają więc niewątpliwie powody do niepokoju – 
wyraźne rozróżnienie sytuacji, w których sami naruszają prawa twórców, od przy-
padków jedynie pośredniej odpowiedzialności będzie niebywale problematyczne84. 
Jednoznacznego rozstrzygnięcia wymaga na tym tle stosunek poczynionych przez TS 
ustaleń do reżimu „oaz bezpieczeństwa”. Biorąc jednak pod uwagę ich odmienny przed-
miot (dwie odrębne postacie naruszeń), trudno przyjąć, by normatywne ograniczenie 
odpowiedzialności za naruszenie pośrednie można było stosować również względem 
odpowiedzialności za naruszenie bezpośrednie. 

O ile już do samego orzeczenia w sprawie Ziggo – tak jak i zresztą wcześniejszych wy-
roków poświęconych prawu do publicznego udostępniania utworów – należy się odnieść 

83  Toteż nie dziwi w gruncie rzeczy entuzjastyczna recepcja Ziggo przez reprezentującą interesy pośred-
ników European Digital Media Association (EDiMA), która to organizacja podkreśla wręcz znacze-
nie świadomości dla przyjęcia ich odpowiedzialności, jako że przesłanka ta pozwala odróżnić od siebie 
uczciwych operatorów od platform takich jak The Pirate Bay; zob. European Digital Media Association 
(EDiMA), CJEU reaffirms that knowledge and intention are essential components of an act of communi-
cation to the public (26th June 2017), http://www.europeandigitalmediaassociation.org/pdfs/latest_news/
The%20Pirate%20Bay.pdf, 29.11.2017.

84  Na tym jednak (nie tylko ich) obawy te się nie skończą. Warto mieć bowiem na uwadze, jak wskazuje 
A. Savin, że im bardziej naraża się pośredników na odpowiedzialność, tym mniejsze ich zaangażowanie 
w rozwój Internetu – nawet najmniejsza zmiana modelu owej odpowiedzialności może zwiększać zachę-
tę do prewencyjnego monitorowania i usuwania treści (w tym także pozbawionych bezprawnego cha-
rakteru); zob. A. Savin, EU Internet Law. Second Edition, Cheltenham, Northampton 2017, p. 144‒145.
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krytycznie, o tyle projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich może okazać się dla po-
średników (a w efekcie: także dla rozwoju Internetu) jeszcze bardziej szkodliwy. Wpraw-
dzie interwencja unijnego prawodawcy – tak w odniesieniu do niezharmonizowanej 
dotąd odpowiedzialności pośredniej, jak i publicznego udostępniania dzieł online – jest 
nader pożądana, jednak powinna ona nastąpić z poszanowaniem ogólnych konstrukcji 
prawa autorskiego w jego tradycyjnym ujęciu. Jeśli postulat ten na tle obecnego orzecznic-
twa TS uznać z kolei za zbyt „idealistyczny”, to należałoby chociaż zrezygnować z przy-
jętego a priori założenia dokonywania przez usługodawców publicznego udostępniania 
utworów i jednocześnie uzupełnić projektowane obecnie regulacje o dodatkowe prze-
słanki tej czynności, co wiąże się z potrzebą sformułowania jej (tak przecież pożądanej) 
normatywnej definicji. Konsekwentne zaaprobowanie bezpośredniej odpowiedzialności 
dostawców usług internetowych wymagałoby natomiast wprowadzenia do europejskiego 
prawa odpowiedniego przepisu wyłączającego powołanie się w jej wypadku na „oazy 
bezpieczeństwa”. Niezwykle istotne jest w tym kontekście stanowcze i niebudzące wąt-
pliwości legislacyjne rozgraniczenie przypadków naruszeń bezpośrednich od pośrednich.

Trzeba mieć wreszcie na uwadze, że – wbrew pozornym korzyściom płynącym dla 
twórców z poszerzania ram prawa do publicznego udostępniania utworów – jakakol-
wiek próba redefinicji, podważająca bezwzględną naturę uprawnień autorskich, w dal-
szej perspektywie skutkować może zakwestionowaniem sensu ich istnienia. Prowadzić 
bowiem będzie do zmniejszenia zakresu zagwarantowanej ochrony, a w konsekwen-
cji – także jej znaczenia. Nie twierdzę przez to, że przygotowywana obecnie dyrektywa 
w sprawie praw autorskich nie jest potrzebna. Przeciwnie: postęp cyfrowych technologii 
każe ją wręcz uznać za konieczną – jednak nie w jej obecnym kształcie.

*  *  *

The Right of Communication to the Public in the Light 
of the CJEU Stichting Brein v. Ziggo Judgment

One of the basic rights of authors is the right of communication to the public, laid down 
in art. 3(1) of Directive 2001/29. In the absence of a relevant definition, the Court of Justice 
of the European Union has repeatedly challenged the necessity of defining the terms of this 
concept. In its decision in Stichting Brein v. Ziggo, C-610/15, it develops its earlier conclusions, 
this time with regard to actions of website operators. The judgment in question found that 
the online sharing platform The Pirate Bay violated the right of communication to the pub-
lic – what was also stated was that it is not required for these types of Internet Service Pro-
viders to possess actual knowledge of unlawful character of the content uploaded by their us-
ers to determine their liability. The decision prompts consideration of the constructs of direct 
and indirect copyright infringement as well as the relation of the Court’s findings to the lim-
itations and exclusions of liability of service providers within Directive 2000/31. This paper 
aims at critically analysing the above-mentioned doubts as well as postulating certain solutions 
in the light of copyright reform, which is currently being discussed in the European Union.

Key words: communication to the public, copyright, online sharing platform


