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Kontrowersje w prawie autorskim

„MONA LISA” 
W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz 
Uniwersytet Jagielloński

Wydawałoby się, że nie ma wątpliwości, że ten obraz jest, także obecnie, 
objęty autorską ochroną w Polsce – oczywiście ze względu na upływ 
czasu ograniczoną do osobistych autorskich dóbr. Teoretycznie jednak 
i tu mogłyby powstać wątpliwości z tego względu, że został on umiesz-
czony na znaczkach wielu państw. Są one dokumentami urzędowymi, 
a w każdym razie przed ich edycją były zamieszczone w tego rodzaju 
dokumentach. 

Tymczasem stosownie do art. 4 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych z 1994 r. (dalej pr. aut.) urzędowe dokumenty, mate-
riały znaki i symbole nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego; przy 
czym przepis ten odnosi się zarówno do majątkowych, jak i osobistych 
praw autorskich. Odpowiedź, że przepis ten nie wyłącza ochrony autor-
skiej Mony Lisy, jest oczywista. 

Powstaje tylko pytanie, czy jej podstawą powinien być: wyższy poziom 
ochrony z konwencji berneńskiej, interpretacja według której wyłączenie 
materiałów urzędowych spod ochrony dotyczy jedynie sytuacji, gdy 

Najsłynniejszy (chyba) obraz na świecie: Najsłynniejszy (chyba) obraz na świecie: 
„Mona Lisa” Leonarda da Vinci, „Mona Lisa” Leonarda da Vinci, 

ciągle przerabiany i „przywłaszczany”, świetnie nadaje ciągle przerabiany i „przywłaszczany”, świetnie nadaje 
się dla zilustrowania kilku ważnych kontrowersji w prawie się dla zilustrowania kilku ważnych kontrowersji w prawie 
autorskim: wokół pojęcia utworu i dozwolonego użytku autorskim: wokół pojęcia utworu i dozwolonego użytku 
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są one wykorzystywane w tej funkcji czy też – za czym się opowiadam 
– uznanie, że w dalszym ciągu podlegają one ochronie wobec eksplo-
atacji samodzielnej, a więc bez „otoczki” znaczka pocztowego. Ale chyba 
można też bronić bardziej restrykcyjnej interpretacji, że przepisy konwen-
cji berneńskiej generalnie nie zezwalają na wyłączenie autorsko-prawnej 
ochrony znaczków. 

        

Eksploatacja cudzego utworu 

Cudzy utwór może być eksploatowany w cudzej działalności artystycz-
nej w następujących postaciach, istotnych z punktu widzenia ocen 
prawno-autorskich: 

a) jako dzieło inspirujące w dziele inspirowanym (art. 1 ust. 4 pr. aut.), 

b) jako utwór macierzysty w dziele zależnym (art. 2 pr. aut.), 

c) jako utwór wykorzystany w innym dziele (najczęściej inkorporowany 
w części), nie stanowiącym jednak utworu zależnego, 

d) poprzez modyfi kację dzieła lub prezentację cudzego utworu, jako 
własnego nowego dzieła w ramach „sztuki zawłaszczeniowej”, nie stano-
wiącej działalności twórczej w rozumieniu prawa autorskiego. 

SPRÓBUJMY PRZEANALIZOWAĆ TE KWESTIE 
NA PRZYKŁADZIE LOSÓW OBRAZU MONA LISA. 

Utwór inspirowany 

Dobrymi przykładami tego rodzaju utworów są zamieszczone niżej 
obrazy Fernanda Botero, Fernanda Legera oraz Hou Leonga1. Wydaje 
się, że nie powstaje tu interesująca problematyka ze względu na ma-
jątkowe prawa autorskie – skoro nie doszło do eksploatacji elementów 
twórczych z tego dzieła. To, co jest przejęte w tych utworach, to ogólny 
zarys postaci (łącznie z charakterystycznym układem rąk). Toteż nawet 
gdyby założyć, że obraz Leonarda da Vinci dalej podlegałby tej ochronie 
– to poniższe postacie eksploatacji byłyby nadal dozwolone w świetle 

1 A także słynna piosenka Mona Lisa wykonywana przez Nat King Cole’a. Słowa 
i muzyka Jay Livingston i Ray Evans. 

prawa autorskiego2. Co do problematyki autorskich dóbr osobistych 
por. niżej pkt 3.

         

„Nietwórcza” modyfikacja dzieła 
(brak nowego utworu) 

Jednym z trudniejszych problemów jest stwierdzenie, w których przypad-
kach mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Wo-
bec „klasycznej” Mony Lisy ocena jest już – nawet tylko intuicyjnie – oczy-
wista. Ale już w przypadku jej słynnych modyfi kacji pojawiają się pytania, 
czy wprowadzone zmiany uzasadniają stwierdzenie, że mamy do czynienia 
z nowym przedmiotem ochrony autorskiej (dziełem zależnym). 

Spójrzmy na słynne dzieło Marcela Duchampa. Na taniej reprodukcji 
tego obrazu na pocztówce dorysowano ołówkiem hiszpańską bródkę 
i wąsy; tytuł wymawiany po francusku jest skrótem wulgarnego zdania 
„Elle a chaud au cul”. Czy te dodane elementy w połączeniu z nim (żart 
z klasycznego obrazu) spełniają prawno-autorską „cechę indywidualnej 
twórczości”? Wydawałoby się, że nie. Nasuwa się jednak pytanie: jak sąd 

2 Oczywiście stopień inspiracji dziełem wyjściowym jest różny. Szczególnie dalekie 
odejście od Leonarda da Vinci widać w rysunku satyrycznym z czasopisma Punch 
z 14 stycznia 1914 r.  GETTING USED TO THE „SMILING EXPRESSION”.
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zachowałby się w przypadku ewentualnego sporu sądowego o narusze-
nie praw autorskich do dzieła Duchampa. Obawiam się, że ranga autora, 
sława i kulturowa rola jego Mony Lisy, a także współczesne tendencje 
w sztuce (appropriation art) mogłyby wpłynąć na zastosowanie innych 
kryteriów kwalifi kacji w tym przypadku i podobnie jak w przypadku słyn-
nego orzeczenia niemieckiego dotyczącego autorsko-prawnej ochrony 
„opakowania” Reichstagu3, prowadzące do stwierdzenia istnienia dzieła. 
Moim zdaniem jednak, że nawet przy liberalnie ocenianej cesze osobistej 
twórczości, należałoby w tym przypadku odmówić ochrony ze względu 
na brak nowego dzieła4. 

Inną interpretację należałoby przyjąć względem słynnego autoportretu 
Salvadora Dali – tu bowiem dolna część obrazu (zwłaszcza ręce), po-
mysł kolażu i „gra” tego dzieła z obrazami Duchampa i da Vinci, uzasad-
nia przyjęcie istnienia utworu. Granice ocen są tu jednak bardzo płynne. 
Zauważmy, że paradoksalnie w istocie najłatwiej byłoby stwierdzić 
istnienie utworu w przypadku rozpowszechnianego anonimowo obrazu 
„Joint of Mona Lisa”5, który zapewne uznany zostałby za kicz, w prze-
ciwstawieniu do obrazów da Duchampa i Dali stanowiących ważne ikony 
kultury XX wieku. 

Nasuwają się tu pewne ogólne uwagi. Po pierwsze, mimo braku ku temu 
podstaw prawnych, przy rozważaniu czy istnieje utwór faktycznie (choć 
– bez podstaw prawnych) bierze się pod uwagę pozycję artystyczną 
jego autora i znaczenie kulturowe danego dzieła. Po drugie, można 
stwierdzić brak harmonizacji i wyraźnych relacji pomiędzy zakresem 
pojęć dzieło sztuki i utwór chroniony prawem autorskim. Niekiedy roz-
bieżności kryteriów prowadzą do kwestionowania statusu utworu i braku 
ochrony autorsko-prawnej słynnych kulturowo obiektów sztuki, a z dru-
giej strony do ochrony jako utworów dzieł bez żadnej wartości artystycz-
nej. Zrównanie jednak tych zakresów, według kryteriów przyjmowanych 
dla sztuki, pożądane ze względów aksjologicznych, prowadziłoby 
do konsekwencji niemożliwych do akceptacji w odniesieniu do innych 

3 Por. orzeczenie Sądu Federalnego z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie Christo 
and Jeanne-Claude Javacheff  v. INFO+BILD Gbr, RIDA 2003, nr 198, s. 316 i n.

4 Nie jest także utworem ta okładka. Dean Roher, Monica Lewinsky, okładka The New 
Yorker Magazine 2/8/1999.

5 http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.eplakaty.pl/img/towary/duze/400.
jpg&imgrefurl=http://www.eplakaty.pl/produkt/Mona-Lisa---Joint---plakat&usg=__
GV6n_HfdQ-LI25YxP8Yj7bILqOA=&h=400&w=272&sz=21&hl=pl&start=1&zo-
om=1&itbs=1&tbnid=T8kCO7C_mRJlXM:&tbnh=124&tbnw=84&prev=/image-
s%3Fq%3Dmona%2Blisa%2Bz%2Bjointem%26hl%3Dpl%26gbv%3D2%26tbs%3Di-
sch:1Joint of Mona Lisa [61x92]

przedmiotów prawa autorskiego, a przede wszystkim byłoby sprzeczne 
z prawem Unii Europejskiej. 

          

Zauważmy, że wcześniej charakteryzowaną Monę Lisę Salwadora Dali, 
można także traktować jako kolaż (ze względu na „wklejenie” twarzy 
artysty i jego rąk); taka sama ocena dotyczy poniższego wytworu złożo-
nego z Mony Lisy i portretu młodej kobiety Rafaela Santi.
Przyjęcie jednak istnienia utworu (ze względu na kolaż) w drugim przy-
padku jest wątpliwe6. Natomiast już w wycinance Wisławy Szymborskiej 
przejawia się cecha twórczości: w zmianie kolorystyki dzieła wyjścio-
wego, wycięciu tła i żartobliwym doklejeniu „agresywnych” zębów. 
Czy jednak przy tej mojej ostatniej ocenie nie zadziałała magia osobo-

6 Nie należałoby jednak odmówić statusu dzieła poniższemu kolażowi Alexa Corina. 
Być może na tę ocenę wpływa wykorzystanie trzech utworów i pomysłowe ich ska-
drowanie. [http://www.alexcorina.com/prints.htm] 
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wości Szymborskiej, a zatem wcześniej sygnalizowane niedopuszczalne 
uwzględnianie pozycji artystycznej autora?

      

       

Fotografia obrazu a utwór 

W zasadzie fotografi a (zdjęcie) przedmiotu dwumiarowego (obrazu) 
nie jest przedmiotem prawa autorskiego, gdyż nie można dopatrzyć się 
tu twórczości w rozumieniu prawa autorskiego. Celem dobrej fotografi i 
obrazu jest uzyskanie maksymalnej wierności z oryginałem; stąd też 
nie ma tu miejsca na nadanie dziełu piętna osobistej twórczości i stwier-
dzenie cechy indywidualności pochodzącej od fotografującego. W istocie 
w tego rodzaju fotografi i chodzi o dobre rzemiosło. Toteż niezależnie 
od zamieszczanych zastrzeżeń, fotografi e Mony Lisy ze zbiorów Luwru 
nie podlegają ochronie prawami autorskimi, a zatem w zasadzie każdy 
może je swobodnie wykorzystywać, także we własnej działalności 
komercyjnej. Dotyczy to również fotografi i przenoszonej przy pomocy 
sitodruku na płótno, techniki często stosowanej przez Andy Warhola. 
W świetle tych ustaleń jego „fi oletowy” portret Mony Lisy z 1979 r. także 
nie jest utworem – gdyż trudno dopatrywać się twórczości w zastąpieniu 
kolorystyki oryginału – fi oletem. 

W przypadku jednak bardziej złożonego wykorzystania fotografi i, np. ob-
razu Mony Lisy Andy Warhola ocena ta jest już odmienna. Trudno byłoby 
np. kwestionować status utworu Serigraph (1963) i Mona Lisa Four 
Times (1978) m.in ze względu na zastosowaną kolorystykę i układ zdjęć. 

    

Wobec chyba najsłynniejszej Mony Lisy Andy Warhola, tzw. podwójnego 
portretu, powstają wątpliwości. Z jednej strony, trudno tu dopatrywać się 
w twórczości w samym kadrowaniu czy zestawianiu dwóch fotografi i. 
Z drugiej zaś strony, za utworem przemawia ingerencja twórcy w ne-
gatyw w zakresie cieniowania i ekspozycji jego niedoskonałości. Za-
uważmy, że paradoksalnie łatwiej byłoby bronić takiej oceny w stosunku 
do stworzonej przy użyciu masła i dżemu – podwójnej „Mony Lisy” Vika 
Muniza, oczywiście inspirowanej wcześniejszym dziełem Andy Warchola. 
Widać tu szczególnie wyraźnie modyfi kacje dzieła wyjściowego. Uznanie 
twórczego charakteru tego dzieła przesądza, że ma ono status utworu 
zależnego względem utworu Warhola, a oba – także oczywiście wzglę-
dem wyjściowej Mony Lisy7. 

     

7  Jest też dziełem zależnym poniższa zrobiona z galaretek wersja Mony Lisy Kristena 
Cuminngsa. http://www.fi nedininglovers.com/blog/out-of-the-blue/jelly-beans-food-
art/. Tu elementy twórcze przejawiają się w uproszczeniach i innej kolorystyce niż 
w oryginale. 
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Rozstrzygnięcie, że „podwójny portret” jest utworem – dodajmy – ma 
duże praktyczne znaczenie ze względu na szerokie komercyjne wykorzy-
stywanie tego zdjęcia. Dobrymi przykładami jest tu porcelana Rosen-
thala, czy też „Andy Warhol POP COLLECTION MONA 
LISA Watch”. 

         

Dzieła zależne i dopuszczalność 
eksploatacji cudzego utworu 
we własnym dziele 

Mona Lisa Leonarda da Vinci znajduje się oczywiście w domenie pu-
blicznej, ale gdyby dalej była objęta autorskimi prawami majątkowymi, 
to przywłaszczenie jej w pokazanych wcześniej utworach Andy Warhola 
i Salvadora Dali nie miałoby podstaw w dozwolonym użytku z art. 29 
pr. aut., a w konsekwencji należałoby je uznać za bezprawne. Także 
dzieło Thomasa Pavitte „Mona Lisa 6,239”8 należałoby traktować jako 
utwór zależny. Stworzył on tu bowiem swoistą replikę lub schemat dzieła 
Leonarda poprzez „wytyczenie” 6239 punktów z tego obrazu, a na-
stępnie ich połączenie. Stwierdzenie zależności dzieła ma swe uzasad-
nienie w powtórzeniu wszystkich elementów kompozycyjnych z dzieła 
wyjściowego.

8 http://thomasmakesstuff .com/mona-lisa-6239-2/

Również status dzieła zależnego należy przypisać utworowi „Pink Mona 
Lisa” Banksy égo (pseudonim brytyjskiego artysty graffi  ti)9. Dziełem 
niesamoistnym jest natomiast jego „Mona Lisa with Bazooka”10. Można 
rozważać, czy doszło tu do „zacytowania” uproszczonej twarzy z słynne-
go portretu.

 

Ocena wkroczenia w prawa autorskie dotyczy także (a właściwie: tym 
bardziej) tych form eksploatacji tego utworu, którym nie można przypisać 
cechy twórczości, np. dzieła Duchampa. Zauważmy, że gdyby to ostatnie 
zostało uznane za utwór (co nie byłoby trafną oceną – moim zdaniem), 
to z kolei poniższa reklama długopisów (z podpisem „Każdy może być 
artystą”) naruszałaby prawa wyłączne do niego11. 

9 http://www.gallerynosco.com/inventory/banksy/banksy-pink-mona-lisa
10 Por. http://banksyt-shirts.com/banksy-mona-lisa-t-shirt/
11 Por. http://biznes.onet.pl/mona-liza-z-zarostem-i-inne-

reklamy,18550,3169033,1,fotoreportaze-detal-galeria#id6082587
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Sadzę, że także wykorzystanie obscenicznego muralu Banksy égo 
z Moną Lisą12 w plakacie „Sztuka to nie towar. stop Acta”13 przekracza 
ramy dozwolonego użytku – gdyż sama stosowność wykorzystania 
cudzego dzieła dla głoszenia określonej postawy nie jest dostatecznym 
uzasadnieniem dla legalizacji takiego działania na gruncie art. 29 ust. 1 
pr. aut. Czy natomiast mural „jako taki” naruszałby prawa majątkowe 
do oryginalnej Mony Lisy (znowu przyjmując kontrfaktyczne założenie, 
że prawo autorskie nie wygasło)? Przejęto do niego – i to w sposób 
schematyczny – tylko twarz z tego dzieła. Można bronić poglądu, 
że w schematycznie „przejętej twarzy” Leonarda da Vinci nie przejawia 
się jego indywidualna twórczość. Wobec przeciwnej interpretacji, uza-
sadnieniem dla cytatu (plastycznego) byłoby łącznie ujmowane kulturowe 
znaczenie tego obrazu i wykorzystanie jego fragmentu dla wyrażenia 
sprzeciwu względem powszechnie uznawanych tych wartości estetycz-
nych. Inaczej ujmując: biorąc pod uwagę kulturowe znaczenie Mony 
Lisy, w muralu przejawia się społecznie zaakceptowana postać przejęcia 
cudzego dzieła w twórczości plastycznej w rozumieniu art. 29 pr. aut. 

     

Analogiczne uzasadnienie (cytat) należałoby przyjąć dla legalizacji po-
niższej postaci eksploatacji14 słynnego obrazu. Ocena ta dotyczy także 
Wyklejanki Wisławy Szymborskiej. 

12 http://www.whatsonyourwall.com/banksy-graffi  ti-25/banksy-mona-lisa-
portrait-22143.htm

13 http://strasznasztuka.blox.pl/tagi_b/26141/mona-liza.html
14 Zaproszenie na wystawę grupy Łódź Kaliska „Stefan i Majonez”.

Nasuwają się tu generalne pytania w sprawie granic eksploatacji cu-
dzych dzieł we własnej twórczości. Przede wszystkim dotyczą one ro-
zumienia określenia „prawa gatunku twórczości”, powinno ono uwzględ-
niać także wymogi z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, zapewniającej prawo do swobody 
wypowiedzi. 

Autorskie dobra osobiste 

Autorskie dobra osobiste po śmierci twórcy 

Wobec ustania autorskich praw majątkowych względem Mony Lisy, 
nie budzi wątpliwości możliwość obecnego korzystania z tego dzieła bez 
ograniczeń, w tym także z dowolnym „przekroczeniem” dozwolonego 
użytku. Ograniczenie pełnej swobody w tym zakresie wynika z koniecz-
ności respektowania autorskich praw osobistych. Tu jednak powstają 
dwie dodatkowe okoliczności zasadniczo zakłócające standardowe 
oceny w tym zakresie. Po pierwsze, chodzi tu o ochronę dóbr osobi-
stych twórcy dawno zmarłego. Po drugie, ocena dotyczy dzieła wyjątko-
wo znanego, stanowiącego ikonę, symbol kultury, malarstwa, kobiety itd. 
Obie te okoliczności mają istotne znaczenie dla dalszych wywodów. 

Z treści art. 78 ust. 2 pr. aut. wyraźnie wynika, że po śmierci twórcy jego 
dobra osobiste trwają nadal, osoby wskazane w tym przepisie są jedynie 
uprawnione do występowania o ich ochronę. Prawidłowa interpretacja 
tego przepisu w istocie przypomina kwadraturę koła. Jak bowiem wy-
jaśnić trwanie dóbr osobistych, których podmiot już zmarł. Wydaje się, 
że chodzi tu o jednak o dobra osobiste twórcy oparte na fi kcji prawnej, 
że żyje on nadal. 

Prawo do autorstwa 

W przypadku Mony Lisy wyraźnie widać, że pominięcie wskazania au-
torstwa nie zawsze powinno być kwalifi kowane jako naruszenie prawa 
do autorstwa. W analizowanych przypadkach nie można takich działań 
uznać za dokonywane z „ujmą dla autorskich dóbr osobistych” (wymogu 
z art. 16 pr. aut.), z tego względu, że każdy zakładany przez rozpo-
wszechniającego odbiorca tego dzieła ma świadomość autorstwa dzieła 
wyjściowego. Ocena ta dotyczy także eksploatowanych dzieł Andy 
Warhola, Salvadora Dali i Marcela Duchampa. Okoliczność, że mogą 
istnieć odbiorcy, którzy nie potrafi ą prawidłowo zidentyfi kować autorstwa, 
tej generalnej oceny nie zmienia. 
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W przypadku, gdy modyfi kacja klasycznej Mony Lisy nie spełnia cech 
utworu, ochrona jego twórcy może być realizowana tylko w ramach dóbr 
osobistych prawa cywilnego – poza prawem autorskim. 

Inne trudności powstają przy przejęciu tylko cudzego stylu ze względu 
na możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do autorstwa dzieła. 
W przypadku poniższego anonimowo rozpowszechnianego dzieła15, 
gdyby było sprzedawane bez dodatkowej informacji, że jest to plakat 
w stylu Warhola, można by błędnie zakładać, że jest to jego dzieło 
inspirowane Moną Lisą. Taka recepcja mogłaby zostać uznana za na-
ruszającą jego dobra osobiste, bo przedmiotem przejęcia jest jedynie 
styl (pomysł). Mogłaby ona natomiast zostać uznana za naruszającą 
jego powszechne dobra osobiste. Wobec jednak wygaśnięcia tych dóbr 
ze względu na śmierć autora – nie można by przyjąć bezprawności tego 
działania16. 

Naruszenie prawa do integralności 
i prawa do rzetelnego wykorzystania utworu 

W wielu przypadkach eksploatacji obrazu Mona Lisa niewątpliwie 
dochodzi do naruszenia integralności tego utworu. Dotyczy to przede 
wszystkim sytuacji, gdy dzieło wtórne nie spełnia cech utworu – czyli 
zmiany lub dodatki do obrazu wyjściowego nie spełniły cechy indywidu-
alnej twórczości; stąd też nie można stwierdzić istnienia działa zależnego 
(por. np. dzieło Duchampa czy poniższą reklamę szamponu). 

Wydaje się jednak, że w przypadku tak znanego utworu jak Mona Lisa, 
jego modyfi kacje „jako takie” nie naruszają „domniemanej” więzi twórcy 
z utworem z tego względu, że wirtualny odbiorca ma zawsze świado-
mość kształtu dzieła wyjściowego. Wątpliwości mogą budzić co najwyżej 

15 Mona Lisa Pop Art Andy Warhol Style Altered Art Postcard, http://www.ebay.com/
itm/Mona-Lisa-Pop-Art-Andy-Warhol-Style-Altered-Art-Postcard-/330948742397

16 Odrębnym problemem, który tu tylko sygnalizuję, jest kwestia, czy – gdy tego rodzaju 
działanie jest realizowane w trakcie trwania autorskich praw majątkowych do utworu 
to, czy należy traktować to jako czyn nieuczciwej konkurencji z art. 10 u.z.n.k. [jeżeli 
byłby równocześnie spełniony warunek takiego braku oznaczenia towarów, które 
może wprowadzić klientów w błąd, co do ich pochodzenia). Przeciwko takiemu 
postepowaniu wprawdzie brak podstaw dla ochrony na podstawie pr. aut. [dzieła 
inspirowane nie wkraczają w treść praw autorskich], ale czyny fałszywie sugerujące 
autorstwo w celu uzyskania korzyści majątkowych należy traktować jako sprzeczne 
z dobrymi obyczajami i zagrażające lub naruszające interes innego podmiotu autor-
skich praw majątkowych do utworu [przedsiębiorcy] w rozumieniu art. 3 u.z.n.k. – to-
też nie byłoby podstaw dla zastosowania funkcji korekcyjnej tej klauzuli generalnej. 

tego rodzaju eksploatacje, które „deformują ten obraz w stopniu przekra-
czającym dopuszczalne normy estetyczne”17. Ale i wówczas należałoby 
jednak bronić stanowiska, że nie doszło do naruszenia autorskich dóbr 
osobistych. 

Do naruszenia integralności wykorzystanego utworu może także dojść 
w dziełach zależnych lub innych niesamoistnych, np. autorstwa Salva-
dora Dali czy Andy Warhola. Wbrew bowiem częstym wyobrażeniom, 
ochrona prawa do integralności utworu kształtuje się podobnie wobec 
dzieł zależnych i dzieł oryginalnych eksploatowanych ze zmianami. Uwi-
dacznia się to w dziełach zależnych stworzonych i rozpowszechnionych 
bezprawnie. Wówczas ocena, że obok naruszenia autorskich praw ma-
jątkowych równocześnie dochodzi do naruszenia integralności, nie budzi 
wątpliwości. 

Trzy względy powodują, że rzadkie są procesy o naruszenie prawa 
do integralności w dziele zależnym. Po pierwsze, w przypadku dzieł 
zależnych (szersze) granice ingerencji w utwór określa (licencyjny) zakres 
zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie z opracowania oraz ewen-
tualnie nadto wyraźne wskazania w umowie na wolność dalszych zmian 
nie wynikających z charakteru opracowania lub powszechnych zwycza-
jów. Wówczas legalność eksploatacji opracowania, pomimo naruszenia 
integralności dzieła, ma swą podstawę w zezwoleniu (zgodzie) twórcy 
na wkroczenie w jego autorskie dobra osobiste. Dopiero przekrocze-
nie umownych „uprawnień” twórcy opracowania w sferze naruszania 

17 Mona Lisa Socks, Gift of Susan Hill and Paul L. Baron, photos © Robert Baron 
1998-99 r.
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integralności – daje podstawę do stwierdzenia naruszenia prawa do in-
tegralności dzieła macierzystego. Po drugie, z powództwami o ochronę 
prawa do integralności z reguły nie występują uprawnione podmioty 
po upływie czasu trwania autorskich praw majątkowych, i to niezależnie 
od tego czy chodzi o eksploatację w dziele zależnym, czy też samego 
oryginalnego dzieła. Po trzecie, w sytuacji gdy rozpowszechnienie dzieła 
zależnego narusza zarówno autorskie prawa majątkowe, jak i autorskie 
prawa osobiste, uprawnieni z reguły ograniczają się do powództwa 
o ochronę autorskich praw majątkowych ze względu na mocniejszą 
ochronę w tej sferze. 

Odrębnie należy rozpatrzyć eksploatowanie utworu w reklamie. Do-
puszczalność tego rodzaju działań należy lokalizować w ramach prawa 
do rzetelnego wykorzystania utworu (art. 16 pkt 3 pr. aut.). Chodzi przy 
tym o dwie kwestie. Po pierwsze, czy samo „jako takie” wykorzystanie 
cudzego utworu dla reklamy narusza dobra osobiste twórcy. Wydaje 
się, że za jego życia należałoby tu udzielić odpowiedzi twierdzącej – po-
dobnie bowiem jak w przypadku ochrony prawa do wizerunku, chodzi 
tu o uniknięcie błędnej oceny odbiorcy reklamy o domniemanej akcep-
tacji autora dla tego rodzaju wykorzystania dzieła18. Po drugie, należy 
rozpatrywać nieodpowiednie korzystanie z utworu dla reklamy towarów 

18 Ale problem moim zdaniem nie powstaje w przypadku reklamy tylko inspirowanej 
cudzym utworem. 

w stosunku do charakteru dzieła (jak w przypadku poniższych reklam). 
Ale w przypadku Mony Lisy i wówczas chyba należałoby jednak bronić 
oceny, że nie doszło do naruszenia autorskich dóbr osobistych. Ma 
to uzasadnienie w łącznie ujmowanym: odstępie od śmierci twórcy oraz 
w powszechnej znajomości tego dzieła. Gdyby obie te przesłanki nie za-
chodziły, tego rodzaju eksploatację należałoby traktować za naruszającą 
autorskie prawa osobiste.

        

Od czego zależy ochrona autorska

W świetle powyższych rozważań wyraźnie uwidacznia się niepewność 
i nieprecyzyjność interpretacji co do podstawowych problemów prawa 
autorskiego, takich jak stwierdzanie istnienia utworu i lokalizowanie 
w nim wkładu twórczego, zakres ochrony autorskich dóbr osobistych 
(możliwość różnicowania jej intensywności w zależności od upływu 
czasu od śmierci, charakteru i znaczenia kulturowego dzieła), a także 
granice dozwolonego użytku. 

Powstaje nawet pytanie czy zamieszczenie ilustracji w tym tekście zosta-
ło dokonane w ramach dozwolonego użytku. Przynajmniej w odniesieniu 
do ostatniej wątpliwości należy przyjąć odpowiedź twierdzącą. 

Uwagi te wskazują także na zależność ochrony autorskiej od pozycji 
twórcy oraz upływu czasu od jego śmierci oraz od znaczenia społeczne-
go jego twórczości. Okoliczności te powodują, że w odniesieniu do słyn-
nych dzieł, po wygaśnięciu autorskich praw majątkowych, w zasadzie 
możliwa jest ich dowolna eksploatacja, jeżeli tylko nie wprowadza odbior-
cy w błąd, co do kształtu dzieła wyjściowego. 

Powstaje pytanie czy zamieszczenie Powstaje pytanie czy zamieszczenie 
ilustracji w tym tekście zostało ilustracji w tym tekście zostało 

dokonane w ramach dozwolonego dokonane w ramach dozwolonego 
użytku? Przynajmniej w odniesieniu użytku? Przynajmniej w odniesieniu 

do ostatniej wątpliwości należy przyjąć do ostatniej wątpliwości należy przyjąć 
odpowiedź twierdzącą. odpowiedź twierdzącą. 


